ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA TRES DE MAIG DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
tres de maig de dos mil quatre, es reuneixen en el Saló de Comissions, a fi de celebrar
sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, i davall la
Presidència de l’Alcalde, Enrique Navarro Andreu, els següents Tinents d'Alcalde:
María Lidón Adelantado Puchal
José Martínez Belloso
José Miguel Morte Poles
Joaquín Nebot Monzonís
Antonio López Marín de Robles
Juan Miguel Salvador Pérez
Joaquín Aguilella Aguilella
Assistits de l'Oficial Major, Secretari P.S., Carlos Forés Furió, i de la Interventora acctal.
Rosa María Gómez Sancho.
Existint quòrum suficient, la Presidència declara oberta la sessió, i es procedeix a l'examen
dels assumptes que a continuació es relacionen:

PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 26 D'ABRIL DE 2004.
La Presidència pregunta als senyors Tinents d'Alcalde assistents, si desitgen formular
alguna observació a l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 d'abril
de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria d'aquesta
sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.

2n) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
LLOGUER D'UN LOCAL PER A DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
VIST l'informe del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea de Presidència, de data 23-03-2004, en
el que manifesta la urgència de traslladar les dependències de la Policia local, atés que en
l'actualitat les instal·lacions no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat i
operativitat.

Vist l'expedient tramitat per a l´arrendament: "local per a ubicar temporalment les
dependències de la Policia local.
VIST l'informe jurídic de data 28-04-2004.

VIST el certificat de retenció de crèdit emès per la Interventora de Fons en data 22-042004, i la intervenció de conformitat de la present proposta.
CONSIDERANT el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que han de regir l´arrendament: "local per a les
dependències de la Policia Local“, mitjançant procediment obert i forma concurs, el
pressupost de les quals base de licitació ascendeix a 1.740 euros mensuals.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a càrrec de la partida pressupostària 2004 121
202 del pressupost vigent.
Tercer.- Publicar anunci de licitació
administratives particulars.”

als efectes prevists en el plec de clàusules

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

3r) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A L'ALIENACIÓ D'IMMOBLES
MUNICIPALS ZONES SUR-9 I U-6, PRIMERA FASE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
VIST l'expedient tramitat per a l'alienació dels següents immobles municipals:
-Solar situat en carrer Colomer núm. 3 (SUR-9), amb 23.029 m2 de superfície.
-Solar situat en carrer Sicília núm. 16, amb 1.873 m2 de superfície.
-Solar situat en carrer Nàpols núm. 6, amb 855 m2 de superfície.
RESULTANT que la Junta de Govern Local en data 26 d'abril del 2004 va aprovar incoar
expedient ordinari per a l'alienació per mitjà de procediment obert i forma de subhasta, de l
referits immobles municipals.

VISTOS els informes jurídic de data 27 d'abril del 2004, i d'Intervenció de data 19 d'abril del
2004.
VISTA la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la Interventora
municipal.

CONSIDERANT el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
d'atribucions en la Comissió de Govern; i l'Acord de Ple de 30 de juny del 2003, de
delegació de competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació ordinària i el plec de clàusules administratives
particulars, que han de regir el procediment obert per mitjà de subasta per a l'alienació dels
següents immobles municipals:
-Solar situat en carrer Colomer núm. 3 (SUR-9), amb 23.029 m2 de superfície.
-Solar situat en carrer Sicília núm. 16, amb 1.873 m2 de superfície.
-Solar situat en carrer Nàpols núm. 6, amb 855 m2 de superfície.
Segon.- Ordenar la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província, en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i al Tauler d'Anuncis municipal.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

4t) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L'OBRA: “CENTRO DE MÚSICA Y DANZA.”
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 d'abril del 2004, va aprovar
el projecte tècnic d'execució de l'obra “Construcción centre música i dansa“, redactat per
l'Arquitecte municipal, D. Salvador Forés Furió, i la incoació d'expedient de contractació de
la referida obra, el pressupost de la qual base de licitació ascendeix a 1.400.358,23 euros.
Vista l'acta de replantejament de data 27 d'abril del 2004.
Vistos els informes del servei de data 21 d'abril del 2004, i jurídic de data 27 d'abril del
2004, així com el certificat de retenció de crèdit de data 22 d'abril del 2004.

VISTA la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la Interventora
municipal.

Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i l'Acord de Ple de 30 de juny del 2003, de delegació de competències
en la Comissió de Govern.
Eleve la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació ordinari i el plec de clàusules administratives
particulars, que han de regir el procediment obert, mitjançant de concurs per a l'adjudicació
de l'obra: "Construcció centre música i dansa“.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent, que serà de caràcter plurianual, i es finançarà
de la següent manera:
- 881.447,00 euros a càrrec de la partida pressupostària 2004 IR04 451 60101 del
pressupost vigent, en la que hi ha crèdit suficient i es reté.
- 559.155,00 euros restants, a càrrec del pressupost de 2005, en el que es compromet la
despesa, segons l'expedient de despesa plurianual aprovat pel Ple de data 29 de març del
2004.
Tercer.- Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d'Anuncis municipal.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

5è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE TAULELLS FAÇANA MUSEU DEL TAULELL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Resultant que la Junta de Govern Local, en data 26-04-2004, va aprovar la incoació
d'expedient per a la contractació del subministrament „Taulells per a façana del Museu del
Taulell“, el pressupost de la qual ascendeix a 78.363,83 euros, IVA inclòs.
Vistos els informes del servei de data 22 d'abril del 2004, i jurídic de data 28 d'abril del
2004, així com el certificat de retenció de crèdit de data 22 d'abril del 2004.
Vista la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la Interventora
municipal.

Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació ordinari i els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, que han de regir el procediment negociat sense
publicitat per a l'adjudicació del subministrament, donada l'especificitat tècnica dels béns a
subministrar, que fan que només es puguen encomanar a un únic proveïdor.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a càrrec de la partida pressupostària
2004 451 63800 del pressupost vigent, on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer.-Sol·licitar oferta a l'única empresa capacitada per a la realització de l'objecte del
contracte, fixant amb ella el preu del mateix i deixant constància de tot això en l'expedient.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

6è) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI “REPINTADO ZONA
ANTIGUA Y PINTADO ZONAS NUEVAS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.

Vist l'expedient tramitat per a la contractació del servei de Repintat zona antiga i pintat
zones noves, amb un pressupost de 30.000,00 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22-03-2004, va aprovar l'expedient de
contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Vist l'acte d'obertura de pliques celebrat el dia 19-04-2004.
Vist l'informe de l'Enginyer Tècnic municipal, de data 20-04-2004 sobre examen i valoració
de l'única oferta presentada.

Considerant el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve la següent

PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Declarar vàlid l'expedient de contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte a DECORACIÓ I PINTURA INDUSTRIAL PALANQUES, SL,
CIF B12389268, com a autor de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la
quantitat de 29.513, 59 euros, i un termini d'execució d'un mes.

Tercer.- Requerir al contractista adjudicatari perquè constituïsca la fiança definitiva i firme
el contracte administratiu en el termini de quinze i trenta dies naturals respectivament, des
de la recepció de la notificació del present acord.
Quart.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa la realització del contracte
de referència a càrrec de la partida 2004 222 21000 del Pressupost General vigent.
Cinquè.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i tècnics municipals als efectes
oportuns.

Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament per a la signatura dels documents
necessaris per a l'execució dels anteriors acords."
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

7è) PROPOSTA D'ENCÀRREC DELS TREBALLS DE DIRECCIÓ, DIRECCIÓ EXECUCIÓ
I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE OBRES “URBANIZACIÓN UI-6
SEGUNDA FASE”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit de la mercantil Ingeniería de Castellón, S.L., de data 15/04/2004, relatiu al
pressupost dels treballs de direcció, direcció d'execució i coordinació de Seguretat i Salut
de les obres del projecte “Urbanización de la UI-6 2ª fase”, el import del qual ascendeix a la
quantitat de 73.153,72 euros.

Vist el contracte de consultoria i assistència subscrit amb la mercantil Ingeniería de
Castellón, S.L., de data 28/12/2000.
Vist el certificat de retenció de crèdit, de data 16/04/2004 i l'intervingut i conforme de la
present proposta.
CONSIDERANT el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.

S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Encarregar els treballs de direcció, direcció d'execució i coordinació de Seguretat i
Salut de les obres del projecte “Urbanización de la UI-6 2ª fase”, en el marc del contracte
subscrit amb Indecas S.L.
SEGON.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa l'encàrrec, que ascendeix
a un cost total de 73.153,72 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 2004 IR02 432 60001
del Pressupost General vigent.
TERCER.- Traslladar el present acord a la mercantil Indecas S.L., i als serveis econòmics i
tècnics municipals als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

8è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PROVISIONAL SUBHASTA
ALIENACIÓ IMMOBLE AV. ANSELMO COYNE, 24-26.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud formulada per Composiciones Ferris, S.L. (B-12502076), de data
23/03/2004 (Registre d'Entrada número 2265), per a la devolució de les garanties
provisionals dipositades per a prendre part en la subhasta convocada per l'Ajuntament per
a l'alienació de l'immoble situat a l'Av. Anselmo Coyne, 24-26.

Resultant que Composiciones Ferris, S.L., per a participar en la licitació, va depositar en la
Caixa d'aquest Ajuntament garantia per import total de 4.546,28 euros.
Resultant que la Comissió de Govern, en sessió de 15/12/2003 va adjudicar la licitació a
favor del sol·licitant.
Resultant en en data 17/03/2004 va ser formalitzada l'escriptura pública de compra-venda.
Vist l'informe de Tresoreria de data 20/04/2004, i l'intervingut i conforme de la present
proposta.
De conformitat amb allò 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 1172/2003, de
24 de juny, de delegació de competències a la Comissió de Govern, el punt quart de la
qual, apartat B, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: "10.- Aprovar la devolució de
garanties."
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Tornar a Composiciones Ferris, S.L. (B-12502076), les garanties provisionals
dipositades per a prendre part en la subhasta convocada per l'Ajuntament per a l'alienació
de l'immoble situat a l'Av. Anselmo Coyne, 24-26, per imports de 627,08 i 3.919,20 euros.

SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en
les oficines de Tresoreria els originals de les cartes de pagament.

TERCER.- Traslladar a la Intervenció Municipal, als efectes pressupostaris i la resta de
comptables que siguen oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

9è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 17/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la proposta d'operacions a ordenar número 17/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització de disconformitat
d’aquesta proposta efectuada per Intervenció, referida a la minuta nº. 3/158/02 de
honoraris de Agustín Blasco Broch, per import de 6.516,17 euros.
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 de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “7.Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.- Reconeixement i
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment,
llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i liquidació
d’interessos”.
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes
en la proposta d'operacions a ordenar núm. 17/2004 per import de 263.352,97 euros (DOSCENTS SEIXANTA-TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS AMB NORANTA-SET
CÉNTIMS)
Nº
1
2
3
4
5
6
7

NIF
A50004209
A50004209
A50004209
A50004209
E12221172
E12221172
E12221172

TITULAR
PREVIASA S A
PREVIASA S A
PREVIASA S A
PREVIASA S A
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B

IMPORT €
828,00
828,00
828,00
828,00
68,27
47,91
32,06

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12611901
73373684G
18885352Y
18885352Y
B12095394
B12604880
B12030300
A46138921
A46138921
A46138921
B12202503
B12426318
73353854T
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
B12202503
A12211629
A46111654
B12537619
Q6250003H
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532

MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
LAVADOS CASAN CB
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
NEUMATICOS ANDRES CATALAN S L
MOTORONDA S L
FOTO ESCRIG S L
ELECTRONIC TRAFIC S A
ELECTRONIC TRAFIC S A
ELECTRONIC TRAFIC S A
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
BROSOVI S L
BADENES PEREZ JUAN
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
PEISA
PLANA CONTROL S L
UNIVERSITAT JAUME I
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L

258,71
12,86
23,26
23,95
383,55
8,17
5,03
41,78
,75
56,18
35,00
986,00
235,94
90,11
15,49
19,14
396,72
458,79
458,79
446,14
9.840,84
231,51
357,60
106,02
113,59
120,69
189,59
189,67
11.870,28
194,53
10.497,07
2.888,55
1.500,00
80,72
159,91
15,50
43,26
20,20
57,20
300,46
43,18
148,75
21,76
15,52
116,21
42,91
132,09
42,71
29,55
70,16

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12202503
B12202503
B12202503

PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL

174,36
31,03
563,97
2.210,10
373,03
395,46
1.389,89
19.229,41
244,41
1.501,01
119,88
3.364,00
421,20
29,99
86,87
84,96
33,19
14,28
142,75
854,26
267,75
209,84
20,13
46,01
14,62
341,09
85,42
21,18
53,65
15,45
15,58
22,21
223,16
171,41
47,64
37,90
274,66
214,60
14,28
63,95
85,42
42,71
12,73
42,71
176,13
8,15
46,08
2.805,51
27,58
124,13

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
Q0800889H
Q1266002C
A12265336
A12265336
A12265336
B12004362
B12527099
B46616009
E12078622
B12520797
B61789756
B12352480
B12379780
B12286506
B48967343
74312067X
52941517W
B12030300
B12478806
G28029643
52798873G

INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
GRUPO EDEBE
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS
CANON SISTEMAS DE OFICINA
CANON SISTEMAS DE OFICINA
CANON SISTEMAS DE OFICINA
AUTOBUSES FURIO S L
ONDASPORT S L
LEVANTINA DE SERVICIOS GENERALES SL
HERMANAS BORDONAU C B
UBIQ GESTION S L
EDITORIAL FOTORUTA S L
SOL EUROPA I S L
INDECAS S L
HERMANOS MONFERRER S L
MULTIMEDIA S L
MUÑOZ TOVAR ESTEBAN (COMERCIAL MUÑOZ)
JUAN BAYONA GEMA ROSA
FOTO ESCRIG S L
LLANSOLA Y PRADES S L
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
LARA GUMBAU MANUEL

464,87
41,39
27,58
16.422,75
27,58
137,60
380,28
68,96
55,17
101,82
88,13
20,42
4.037,65
1.581,89
46,77
55,17
82,75
82,75
68,97
126,52
352,20
83,80
211,20
110,34
82,75
450,01
152,32
55,17
14.031,12
356,75
2.919,40
192,86
417,60
197,30
3.600,00
2.350,00
7.594,75
875,12
580,00
1.903,56
2.511,79
49.506,48
261,50
230,32
1.047,14
27,55
359,99
6.499,71
104,17
70,34

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

B12360012
A12072153
B12025821
B20567400
52794621F
52794621F
A12377297
B12448643
A12046728
A12046728
A12046728
18857900Q
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12593026
B12091245
B12091245
B12091245
A83052407
19331744Z
52941517W
52941517W
52941517W
52941517W
52941517W
52941517W
52941517W
B12360012
B12422523
A28354520
A28354520
A12046728
B12360012
B12360012

GRAFIQUES ONDA S L
VIAJES EQUUS S A
TEJIDOS RAMOS S L
ADOS TEATROA S L
PIÑON ALARMA JOSE JESUS
PIÑON ALARMA JOSE JESUS
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA S A
EMYTEL COMUNICACIONES S L
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
GOMEZ BARDERA REMEDIOS
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
SERPAC XXI S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
BLASCO BROCH AGUSTIN
JUAN BAYONA GEMA ROSA
JUAN BAYONA GEMA ROSA
JUAN BAYONA GEMA ROSA
JUAN BAYONA GEMA ROSA
JUAN BAYONA GEMA ROSA
JUAN BAYONA GEMA ROSA
JUAN BAYONA GEMA ROSA
GRAFIQUES ONDA S L
GASOLFRAVIL S L
CEDIPSA
CEDIPSA
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
GRAFIQUES ONDA S L
GRAFIQUES ONDA S L

485,94
787,64
247,08
6.960,00
116,87
52,78
21.331,86
674,02
431,52
180,96
93,22
1.076,80
77,17
38,58
355,59
115,75
38,58
731,88
344,07
150,02
1.389,89
395,46
323,57
3.596,00
38,44
230,76
534,86
939,52
1.069,43
3.661,22
2.533,44
253,92
253,92
272,72
579,37
6.516,17
57,99
20,00
40,78
77,91
104,68
85,58
,99
408,82
6,71
519,70
165,30
93,22
166,07
19,58

TOTAL

263.352,97

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 17/2004 per import de 263.352,97 euros (DOS-CENTS
SEIXANTA-TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS AMB NORANTA-SET CÉNTIMS)“
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

10è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per NOEMI SOLSONA MONTÓN, Presidenta de la
“ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÁNCER” (C.I.F. G-28197564) en la que es
demana la bestreta del pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a
l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Associació Espanyola contra el càncer”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Associació Espanyola contra el Càncer”, de data 6
d´abril de 2004, en el que s'aprova la quantitat de 8.000 ,00 euros, en concepte de
subvenció per a l'exercici de 2004, per a finançament d´ajudes a malalts d´esta infermetat i
el seu voltant familiar mitjançant tractaments mèdics i psicològics per tal d´aconseguir la
seua integració social, així com desenvolupar programes de prevenció.
Vist l´informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l´expedient.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
Vista la fiscalització de la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i 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 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:

Pda. Presupuestaria
2004 463 48900

Perceptor
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA
CONTRA EL CÀNCER

N.I.F.

Import - Euros

G-28197564

5.600,00

70 % subv. 2004
SEGON.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

11è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASSOCIACIÓ SÍNDROME DE DOWN.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per JOSÉ NOMDEDEU PÉREZ, President de la
“ASSOCIACIÓ SINDROME DE DOWN” (C.I.F. G-12409710) en la que es demana la
bestreta del pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Associació Síndrome de Down”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Associació Síndrome de Down”, de data 6 d´abril
de 2004, en el que s'aprova la quantitat de 1.100,00 euros, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament d´ajudes a famílies/persones amb Síndrome de
Down, mitjançant tractament psicològic, pedagògic i logopeda per tal d´aconseguir la seua
inserció social.
Vist l´informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l´expedient.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
Vista la fiscalització de la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i 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 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:

Pda. Presupuestaria
2004 463 48900

Perceptor
ASSOCIACIÓ SINDROME
DE DOWN
70 % subv. 2004

N.I.F.
G-12409710

SEGON.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”

Import - Euros
770,00

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

12è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A AMPA IES SERRA D'ESPADÀ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per ROBERTO MENEU, President del AMPA DEL IES
SERRA ESPADÀ (C.I.F. G-12295622) en la que es demana la bestreta del pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l´aprovació de la
subvenció nominativa en les Bases d´Execució del Pressupost de l´Exercici 2004.
Vist l'article 13 de les Bases d´Execució del Pressupost de l´Exercici 2004, en el que s
´aprova a la Ampa Ies Serrà Espadà la quantitat de 981,76 euros.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Nº Fra.
12

Titular
Metasport

Concepte
Balons, xarxes, roba d´esport, samarretes

Import €
1.168,12

Resultant que l´import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adients.
Vist l´informe del Gestor d´Esports, encarregat de la tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i 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 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l´Entitat “AMPA IES
SERRÀ ESPADÀ” (C.I.F. nº G-12295622) per a l´exercici 2004, per import de 981,76
euros, per a finançar activitats, entrenaments i competicions.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligació per la quantitat de 981,76 euros a l
´Entitat “AMPA IES SERRÀ ESPADÀ” (CIF nº. G-12295622), corresponent al 100 per 100
de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004.452.48900 del vigent

Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l´obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

13è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER NA VIOLANT, C.B., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE
“CAFÉ-BAR” EN CARRER ALCIRA, NÚMERO 1-BAIX.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 27 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/78, instruït a instàncies de NA VIOLANT, C.B., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de “café-bar” en carrer Alcira, número 1-baix.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades, el Reial Decret 2819/82, de 27 d’agost de 1982, pel qual s’aprova el
Reglament General de Policia, Espectacles Públics i Activitats Recreatives i la Llei 4/2003,
de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i Establiments Públics.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques i els Serveis
Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91, de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
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 de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques, i
que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei 3/1989, de
2 de maig, d'Activitats Qualificades.

SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

14è)
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ANNEX 1 DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ NÚMERO 1 DEL DEL PLA PARCIAL
DEL SECTOR URBANITZABLE INDUSTRIAL SUR-8 (1ª FASE).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist que l'Ajuntament Ple, en sessió plenària celebrada el 30 d'abril del 2001, va acordar
l'aprovació i adjudicació definitiva a la mercantil Calviga, S.A del Programa d'Actuació
Integrada de la Unitat d'Execució 1 del Pla Parcial del sector urbanitzable industrial SUR-8
d'Onda, per al seu desenvolupament pel procediment de gestió indirecta, trobant-se les
obres d'urbanització en la seua fase final d'execució.
Tenint en compte l'acord de la Comissió de Govern Municipal de data 10 de juny del 2002,
pel qual es va aprovar el Projecte de Reparcel·lació i del Compte de Liquidació provisional
de la Unitat d'Execució U.E 1, 1ª fase.
Vist el document administratiu de formalització de la reparcel·lació de la fase 1ª de la
referida Unitat d'Execució del sector SUR-8, presentat per a la seua tramitació davant de
l'Ajuntament per l'Agent Urbanitzador “Calviga, S.A” com a document de referència per a la
inscripció registral de les finques del sector, i que va ser aprovat per la Comissió de Govern
amb data 1 de desembre del 2003.
Vist el document denominat “Annex (1) del Projecte de Reparcel·lació de la fase de la
Unitat d'Execució núm. 1 del Pla Parcial del sector urbanitzable industrial SUR-8”, de data
febrer del 2004, presentat davant de l'Ajuntament per la mercantil “Calviga, S.A” amb
registre d'entrada de 15 d'abril del 2004, als efectes de la seua aprovació en seu municipal
davant de la necessitat d'introduir aclariments o determinacions exigides pel registre de la
Propietat o que procedeixen de sol·licituds de particulars i de l'Ajuntament, presentades
amb posterioritat a la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació de la
reparcel·lació.
Tenint en compte que per a la definitiva inscripció registral de la reparcel·lació del sector
resulta necessària la introducció de determinades modificacions arreplegades en l'al·ludit
Annex (1), que afecta en el següent al document reparcel·atori aprovat:
A) En relació amb les finques inicials:
–A la descripció de la parcel·la resta de la finca aportada número 1, que no existeix.
–A la superfície de la parcel·la 4, apreciat error material en la mateixa.
–A la superfície total de la parcel·la 8, apreciat error material en la mateixa.
–Al títol de la parcel·la aportada 49.
–Al títol de la parcel·la aportada 64.
Al títol de la parcel·la aportada 73.

A la parcel·la aportada 115, en tant no hi ha anotació en el Registre que acredite
l'existència de controvèrsia alguna.
–A la parcel·la aportada 141, en quant s'aporta l'escriptura que no ha accedit al registre de
la Propietat.
–Quant al títol de la parcel·la aportada 146.
–Quant al títol de la finca aportada 152.
B) Quant a les parcel·les de resultat:
–Es fa constar expressament quines garanties s'han tingut en compte en la disminució del
saldo a què estan afectes les parcel·les de resultat.
–No hi ha parcel·la de resultat E.
–En les finques H i R, quant a la part subjecta a la prohibició de disposar. Així mateix quant
a les característiques de l'usdefruit vitalici en la primera.
–En les finques S, U i X s'aclareixen qüestions relatives al percentatge de cada una de les
aportades de les que procedeixen en les resultants, a efecte del trasllat de les càrregues,
del rang de les càrregues, en lo que afecte i del percentatge de les aportades, així com en
la X, la concordança de la inexistència de controvèrsia, tal com s'ha indicat anteriorment
amb l'aportada 115.
–En la finca Z, sobre les dades de la parcel·la i la seua naturalesa jurídica.
–En la finca AA, s'aporta la garantia presentada en l'Ajuntament d'Onda.
–Quant a la finca AB, s'aclareix la procedència de la finca.
Atès l'article 1.1 del RD 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes
complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el
Registre de la Propietat d'Actes de Naturalesa Urbanística, en el que es disposa que són
actes inscriptibles en el Registre de la Propietat “els actes ferms d'aprovació d'expedients
d'execució del planejament, en quant suposen la modificació de les finques registrals
afectades pel Pla...”.
Atès que els projectes de reparcel·lació han de ser objecte d'inscripció en el Registre de la
Propietat conforme als articles 69.1 in fine de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora
de l'Activitat Urbanística Valenciana (LRAU), i 113 del Reglament de Gestió Urbanística
(RD.3.288/1978, de 25 d'agost).
Atès que l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques, atribueix a les Administracions Públiques la potestat de
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès l'informe del TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data 19 d'abril del 2004, sobre
l'assumpte de referència.
Atès que l'òrgan competent per a acordar l'aprovació del present document correspon en
aquest cas a la Junta de Govern local, en virtut de la Resolució de l'Alcaldia núm 1172, de
data 24 de juny del 2003, per la qual es delega en el dit òrgan, entre altres competències,
l'aprovació dels instruments de gestió urbanística.
Propose a la Junta de Govern Local que adopte el següent acord:
PRIMER. Aprovar definitivament el document “Annex (1) del Projecte de Reparcel·lació de
la fase 1a de la Unitat d'Execució núm. 1 del Pla Parcial del sector urbanitzable industrial
SUR-8”, datat al febrer del 2004 i presentat davant de l'Ajuntament per la mercantil
“Calviga, S.A” com a Agent Urbanitzador del sector, i que introdueix modificacions o
aclariments, als mers efectes registra'ls, al document administratiu de formalització de la

mencionada Unitat, aprovat l'1 de desembre del 2003.
SEGON. Requerir a l'Agent Urbanitzador “Calviga, S.A” perquè remeta la documentació
aprovada al registre de la Propietat de Vila-real núm. 2, interessant la corresponent
inscripció registral.
TERCER. Disposar la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb l'article 59.4 A) de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de
l'Activitat Urbanística Valenciana.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

15è) PROPOSTA SOBRE CONTESTACIÓ AL·LEGACIONS A LA PRIMERA EXPOSICIÓ
PUBLICA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL DEL SECTOR SUR-15 “ARTESA”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient núm. 8874/03/3, relatiu al Projecte de Reparcel·lació i al Compte de
Liquidació Provisional de l'Actuació Integrada en sòl urbanitzable residencial SUR-15
“Artesa” del P.G.O.U., al terme municipal d'Onda (Castelló).

Atès que el Programa d'Actuació del sector SUR-15 “Artesa” va ser objecte d'adjudicació i
aprovació definitiva per mig d'acord plenari de data 24 de juny de 2002, per a la seua
execució pel sistema de reparcel·lació per mig del procediment de gestió indirecta,
resultant agent urbanitzador la mercantil “Montí Urbana, S.L“ i constituint l'alternativa
tècnica del programa la memòria, plà parcial reclassificatòri, estudi d'impacte ambiental i
avantprojecte d'urbanització.
Vist que el conveni que regula les relacions jurídiques de propietaris, agent urbanitzador i
Ajuntament, i que forma part del Programa, va ser subscrit amb data 31 de gener de 2003.
Atès el sotmetiment a informació pública del Projecte de Reparcel·lació i del Compte de
Liquidació Provisional del Sector, per vint dies hàbils per mig de publicació dels anuncis en
el Diari Levante de Castelló (15-01-2004) i en el DOGV (30-01-04), així com en el Butlletí
Oficial de la Província (20-01-04) per a propietaris de domicili desconegut, havent remés
avís al domicili fiscal dels titulars cadastrals de les parcel·les afectades.
Considerant que, conforme als articles 102 del Reglament de Gestió Urbanística i 69.1 b)
de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística, consta en
expedient el pertinent Certificat Registral de titularitat i càrregues expedit pel Registre de la
Propietat, així com l'anotació marginal de l'inici de l'expedient de la reparcel·lació.
Vist que, durant el termini legal de vint dies hàbils d'informació pública, han formulat
al·legacions els següents interessats:
Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

1

575

19/01/04

Titular
Francisco Badenes Montoliu

Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular

2

695

22/01/04

Teófila Guinot Vela

3

802

26/01/04

Mª Lidón Adelantado Puchal

4

1172

04/02/04

Carmen y José Vicente Badenes Guinot

5

1760

18/02/04

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

6

2576

08/03/04

María Badenes Gascó

Vist l'informe de contestació a les al·legacions de l'Agent Urbanitzador, amb registre
d'entrada de data 15 de març de 2004, així com l'informe tècnic-jurídic emés per
l'Arquitecte Municipal i pel Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del
Territori, de data 15 d'abril de 2004, en el que s'analitzen i contesten les al·legacions de
referència, estimant o estimant parcialment les mateixes, no desestimant-se ninguna
al·legació en la seua totalitat.
Considerant el que disposa l'article 69.1 C) de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora
de l'Activitat Urbanística, que exigeix nova exposició pública quan s'introduïsquen en la
reparcel·lació modificacions respecte al projecte inicialment elaborat.
Considerant el que disposa l'article 21.1 de la Llei 11/99, de 21 d'abril, de modificació de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, que faculta l'Alcalde per aprovar els
projectes de reparcel·lació i els instruments de gestió urbanística, i vista la Resolució de
l'Alcaldia de data 24 de juny de 2003, de delegació de competències, en virtut de la qual es
delega en la Comissió de Govern aquestes atribucions.
Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Acordar, en relació amb les al·legacions a la primera exposició pública del
projecte de reparcel·lació i del compte de liquidació provisional del sector SUR-15 “Artesa”,
i de conformitat amb l'informe municipal de 15 d'abril de 2004, el següent:
•

•

Estimar les al·legacions de:
Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular

1

575

19/01/04

Francisco Badenes Montoliu

2

695

22/01/04

Teófila Guinot Vela

4

1172

04/02/04

Carmen y José Vicente Badenes Guinot

Estimar parcialment les al·legacions de:
Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular

3

802

26/01/04

Mª Lidón Adelantado Puchal

5

1760

18/02/04

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

SEGON. Requerir a l'Agent Urbanitzador perquè en el termini d'un mes presente davant de
l'Ajuntament, per a la seua tramitació, tota la documentació relativa al projecte de
reparcel·lació del Sector amb les modificacions oportunes, donant-li trasllat del present
acord.

Així mateix, s'acorda que la nova documentació, després de ser revisada pels serveis
tècnics municipals, siga objecte d'una nova exposició pública per deu dies hàbils, per mig
de notificació individualitzada als interessats i publicació d'edicte en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i en el Llevant de Castelló i Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
L'anunci d'informació pública dels propietaris de domicili desconegut serà publicat en el
Butlletí Oficial de la Província, remetent-se ofici al Ministeri Fiscal per a la defensa dels
interessos dels mateixos.
TERCER. Acordar la notificació del present acord als interessats en l'expedient, amb
trasllat als al·legadors d'un extracte de l'informe municipal de resposta a les seues
al·legacions. “
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per majoria de set vots a favor, que
corresponen a Enrique Navarro Andreu, José Martínez Belloso, José Miguel Morte Poles,
Joaquín Nebot Monzonís, Antonio López Marín de Robles, Juan Miguel Salvador Pérez,
Joaquín Aguilella Aguilella, i una abstenció que correspon a María Lidón Adelantado Puchal,
la qual és interessada en l'expedient i estava absent en la deliberació i la votació, en
compliment del dispost en l'article 56 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases del règim local, en
relació amb el 28.2.a de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de procediment administratiu.

16è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER COLORES
CERÁMICOS SA, EN GARANTIA DE LES OBRES DE PROLONGACIÓ D'UN TRAMAT
DE CLAVEGUERAM, EN L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO
8832/01/265.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/03/60, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Colores Cerámicos SA, amb N.I.F. número A-12057832 i domicili a la
carretera de Vila-real quilòmetre 55, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada com
a garantia de les obres de prolongació d'un tramat de clavegueram, en el expedient de
llicència d’obres número 8832/01/265.
Vist que, en garantia de les obres de prolongació d'un tramat de clavegueram, es va
dipositar per la mercantil Colores Cerámicos SA, amb data 13 de febrer de 2.002, fiança
per import de 8.593'61 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal, s'ha informat amb data 23 de març de 2004, que
no hi ha inconvenient algun perquè es procedisca a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Colores Cerámicos SA, amb
N.I.F. número A-12057832 i domicili a la carretera de Vila-real quilòmetre 55, d'Onda, com
a garantia de les obres de prolongació d'un tramat de clavegueram, en el expedient de
llicència d’obres número 8832/01/265.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta
de pagament.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea Econòmica, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

17è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER EDIFICACIONES
ONDABARNA, SL, EN GARANTIA DE LA INSTAL·LACIÓ D'UNA GRUA AL CARRER
CARTA POBLA, EN EL EXPEDIENT NÚMERO 883/01/15.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/03/68, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Edificaciones Ondabarna, SL, amb N.I.F. número B-12432241 i domicili al
carrer Mallorca número 2, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada com a garantia
de la instal·lació d'una grua al carrer Carta Pobla, en el expedient número 883/01/15.
Vist que, en garantia de la instal·lació de la grua, es va dipositar per la mercantil
Edificaciones Ondabarna SL, amb data 11 de maig de 2.001, fiança per import de 1.202'03
euros.
Vist que per l'Engynier Tècnic Municipal, s'ha informat amb data 20 de gener de 2004, que
no hi ha inconvenient algun perquè es procedisca a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Edificaciones Ondabarna, SL,
amb N.I.F. número B-12432241 i domicili al carrer Mallorca número 2, d'Onda, de la fiança
dipositada com a garantia de la instal·lació d'una grua al carrer Carta Pobla, en el
expedient número 883/01/15.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta
de pagament.

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea Econòmica, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

18è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DE DOTZE MESOS DE LA
LLICÈNCIA L'OBRA MAJOR CONCEDIDA A FRANCISO JAVIER OLUCHA GIL, PER A
LA CONSTRUCCIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR ADOSSADA, A L'AVINGUDA
SERRA D'ESPADÀ NÚMERO 43.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit de sol·licitud de pròrroga de Francisco Javier Olucha Gil, amb N.I.F. Número
85.083.715-E, i domicili al carrer Gómez Ferrer número 11, d'Onda, en l'expedient número
8832/03/24, de llicència d'obres consistents en la construcció d'una vivenda unifamiliar
adossada a l'avinguda Serra d'Espadà número 43.
Atès que de conformitat amb què disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol.licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt cinquè de la qual, lletra B,
apartat B, atribueix a la mateixa:” 5.- Concedir i denegar pròrroga de llicència d'obres”.
En conseqüència, i de conformitat amb l'informe tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorable a la concessió de la pròrroga.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir pròrroga de dotze mesos per a l'execució de l'obra major concedida el
24 de febrer de 2003, a Franciso Javier Olucha Gil, amb N.I.F. Número 85.083.715-E, i
domicili al carrer Gómez Ferrer número 11, d'Onda, consistent en la construcció d'una
vivenda unifamiliar adossada, a l'avinguda Serra d'Espadà número 43, i que tindrà efecte a
partir de la data de notificació de la pròrroga.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

19è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DE DOTZE MESOS DE LA
LLICÈNCIA L'OBRA MAJOR CONCEDIDA A FRANCISCO GIMENO FERRER, PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR ADOSSADA A L'AVINGUDA SERRA
D'ESPADÀ NÚMERO 41.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del

Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit de sol·licitud de pròrroga de Francisco Gimeno Ferrer, amb N.I.F. Número
18.824.851-H, i domicili al carrer Ausias March número 8, d'Onda, en l'expedient número
8832/03/25, de llicència d'obres consistents en la construcció d'una vivenda unifamiliar
adossada a l'avinguda Serra d'Espadà número 41.
Atès que de conformitat amb què disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol.licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt cinquè de la qual, lletra B,
apartat B, atribueix a la mateixa:” 5.- Concedir i denegar pròrroga de llicència d'obres”.
En conseqüència, i de conformitat amb l'informe tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorable a la concessió de la pròrroga.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir pròrroga de dotze mesos per a l'execució de l'obra major concedida el
24 de març de 2003, a Franciso Javier Olucha Gil, amb N.I.F. Número 85.083.715-E, i
domicili al carrer Gómez Ferrer número 11, d'Onda, consistent en la construcció d'una
vivenda unifamiliar adossada, a l'avinguda Serra d'Espadà número 43, i que tindrà efecte a
partir de la data de notificació de la pròrroga.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

20è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
SERPAC XXI SL, PER A L'ENDERROCAMENT I NOVA CONSTRUCCIÓ D'UNA
VIVENDA UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL CARRER SAN CAMILO NÚMERO 6.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/20, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Serpac XXI SL, amb N.I.F. número B-12593026, i domicili a
l'avinguda de Catalunya, número 2, d'Onda, per a l'enderrocament i nova construcció d'una
vivenda unifamiliar entre mitgeres, al carrer San Camilo número 6, segons projecte adjunt
redactat per l’Arquitecte Guillermo Rubert Castell, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 7 d'octubre de 2003 i estudi bàsic de seguretat i salut signat per
l'Arquitecte Tècnic David Moliner Monedero.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona CHP, amb la urbanització finalitzada y
amb tots els serveis urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències.

Atès que la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de solars
que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que graven la
propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe de
l’Arquitecte Municipal de data 27 d'abril de 2.004.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de
la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres
majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:

PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Serpac XXI SL, amb N.I.F. número B-12593026, i
domicili a l'avinguda de Catalunya, número 2, d'Onda, per a l'enderrocament i nova
construcció d'una vivenda unifamiliar entre mitgeres, al carrer San Camilo número 6,
segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecte Guillermo Rubert Castell, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 7 d'octubre de 2003 i estudi bàsic de seguretat i salut
signat per l'Arquitecte Tècnic David Moliner Monedero. El pressupost de les obres es de
58.001'03 euros, i el constructor Construcciones Rodenas SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
Existeix autorització del Director Territorial de la Conselleria de Cultura de data 16 d'abril de
2004 amb la condició que la façana es pinte de colors clars i autorització del projecte
d'excavació arqueològica de data 27 de febrer de 2004.
L'obra nova no podrà començar fins la finalització de l'excavació arqueològica i l'emissió
del corresponent informe favorable. En l'exterior deurà utilitzar-se fusta.

El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Durant les obres de demolició no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en
els vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde. A més es protegiran els elements de serveis públics que puguen ser afectats pel
derrocament, com a boques de reg, trapes, albellons, arbres, faroles i voreres.
Durant l'execució del enderrocament es procedirà al regat de les runes, per a minimitzar la
producció de pols i a la protecció de la via pública.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi 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.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.

SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 12 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.

TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

21è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
CORPORACIÓN INVERSIONES PEMO SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE
ÚS ESPECÍFIC, A L'AVINGUDA ANDALUCIA NÚMERO 13.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/53, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Corporación Inversiones Pemo SL, amb N.I.F. número B-

12479598, i domicili al carrer Ecce Homo número 1, d'Onda, per a la construcció de nau
sense ús específic, a l'avinguda Andalucia número 13, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l’Arquitecte José Luis Navarro Porcar, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 10 de març de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de
seguretat i salut.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà industrial zona UI-3, subzona B, amb la
urbanització finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de
la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres
majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:

PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Corporación Inversiones Pemo SL, amb N.I.F.
número B-12479598, i domicili al carrer Ecce Homo número 1, d'Onda, per a la construcció
de nau sense ús específic, a l'avinguda Andalucia número 13, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Arquitecte José Luis Navarro Porcar, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 10 de març de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de
seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 90.151'82 euros, i el constructor Vicente
Gargallo SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.

Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi 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.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.

SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.

TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

22è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER MANUEL FRÍAS
FERNÁNDEZ, EN GARANTIA DE LES OBRES D'OBERTURA DE RASA PER A
CONNEXIÓ ELÈCTRICA A L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER PINTOR OLIET, 15.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/03/75, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per MANUEL FRIAS FERNANDEZ, amb NIF. Número 18949808Q i domicili al
carrer Historiador Bernardo Mundina, núm. 8-1º d'Onda, per a la devolució de la fiança
dipositada com a garantia de les obres de obertura de rasa per a connexió elèctrica, a

l'immoble situat al carrer Pintor Oliet, núm. 15.
Vist que, en garantia de les obres descrites, es va dipositar per Manuel Frias Fernandez,
amb data 11 de febrer de 2003, fiança per import de 300 euros.
Vist que per l'Arquitecte Técnic Municipal, s'ha informat que no hi ha inconvenient algun
perquè es procedisca a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, el punt quart de la qual, lletra A, atribueix a la
mateixa “10.- Aprovar la devolució de fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per MANUEL FRIAS
FERNANDEZ, amb NIF. Número 18949808Q i domicili al carrer Historiador Bernardo
Mundina, nº. 8-1º d'Onda, com a garantia de les obres de obertura de rasa per a connexió
elèctrica, a l'immoble situat al carrer Pintor Oliet, nº 15.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta
de pagament.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea Econòmica, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent les huit
hores i trenta minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

