ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA QUATRE D'OCTUBRE DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les deu hores i trenta minuts del dia
quatre d'octubre 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, María
Dolores Zanón García.
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 27 DE SETEMBRE 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 27 de
setembre 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'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 39/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de setembre 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 39/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la factura número. 047/04 presentada per INDECAS, per import 6.149,17 euros,
endossada a “BANCO ATLÁNTICO, S.A., CIF A-08017337”.

Vista la factura número. 071/04 presentada per INDECAS, per import 32.908,68 euros.,
endossada a “BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A., CIF A-39000013”.
Vista la disposició addicional décimo-quarta de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici 2004, que estableix que el pagament dels endossos requerirà l’aprovació del
document de reconeixement de l’obligació.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
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 Junta 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. 39/2004 per import de 60.486,75 euros
(SEIXANTA MIL QUATRE CENTS HUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC
CENTIMS)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NIF
52795637B
B12393948
B12297362
38687980W
18958014B
36463767G
26186803S
18956297L
44384126Z
18877817S
18950374F
18933168M
18929834Y
85083488W
85083488W
85083488W
79091532Y
73367051H
18822720A
18914920L
73380704D
73382573S

TITULAR
MAÑEZ SIFRE JOSE DOMINGO
LIMPIEZAS ESPADAN S L
ALU-SILEX S L
PALLARES LOPEZ FRANCISCO
TEN COLOMER M CARMEN
LECHA MONFERRER MANUEL
REDONDO RUIZ MIGUEL
GIMENO I MARTI JOSEP LLUIS
SANCHEZ LUCAS JUAN CARLOS
AGUILELLA ALVARO ANGEL MANUEL
SAN LUIS MONTOLIU M JOSE
DOLS GUIMERA JUAN MANUEL
ZUECO CHORVA SALVADOR
ZARZOSO SALVADOR CESAR
ZARZOSO SALVADOR CESAR
ZARZOSO SALVADOR CESAR
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA JULIA
VIDAL GAYA DESAMPARADOS
NAVARRO SERRANO FRANCISCO
GALLEN FRANCES MARIA DOLORES
PRADES ALBALAT FRANCISCO
ALBALAT FELIU EVA MARIA

IMPORT
11.948,00
20.562,71
46,35
46,35
46,35
28,32
11,59
60,94
23,18
11,59
34,76
80,72
23,18
44,30
44,30
46,35
23,18
23,18
43,13
23,18
23,18
48,92

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

18643455T
73375461X
99012653
18941206Q
B12379780
73392548P
B12202503
B12092292
A83052407
A83052407
18919441D
18822731Z
52941239T
E12596508
B12264297
A28354520
18931082N
18931082N
A30014831
B12264297
24317789G
B12633244
B12633244
A78520293
A78520293
A78520293
A78520293
B12331096
A59906479
B12018107
27318360V
E12512091

OLIVER CASES FRANCISCO
PRADES ALBALAT VICENTE
SAMIRA MOHAMED MUSTAFA
BLASCO BARBA HERMINIA ENCARNACION
INDECAS S L
FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
APEC S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
AGUILELLA TIO MANUEL
TIMOR TAURA JESUS
LOPEZ GALLEGO JAVIER
ECO TECH LLEVANT CB
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
CEDIPSA
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GROUPAMA SEGUROS S A
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
FUSTER MUÑOZ JOSE MARIA
SERV DE EMERGENCIAS MEDICAS DE CS SL
SERV DE EMERGENCIAS MEDICAS DE CS SL
REALE A SEGUROS GENERALES S A
REALE A SEGUROS GENERALES S A
REALE A SEGUROS GENERALES S A
REALE A SEGUROS GENERALES S A
PAPELERIA MAGOVI S L
IMAN CORPORATION
REMABAPI S L
PREMIUM RECOVERY AG
PUBLI-ONDA C B
TOTAL

34,76
73,38
343,35
36,00
3.880,28
4.553,00
2.880,63
236,64
135,00
1.160,00
30,04
41,60
27,35
366,66
38,58
8,92
545,30
335,38
23,55
38,58
540,91
610,00
630,00
69,22
428,79
295,95
968,39
1.141,80
1.338,93
2.938,83
1.900,23
1.590,94
60.486,75

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 39/2004 per import de 60.486,75 euros (SEIXANTA MIL
QUATRE CENTS HUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
TERCER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les següents obligacions:
PARTIDA

CIF

TITULAR

2004 432 22710

B12379780

2004 IR02 432
60001

B12379780

INDECAS, S.L
Honoraris redacció projecte “Memoria
Valorada de l’Estació Intermodal
d’Onda”.
INDECAS, S.L.
Honoraris direcció tècnica certificacions
nº. 5 i 6 de l’obra “Urbanització UI-6, 2ª
Fase

IMPORT €
6.149,17

32.908,68

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 LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
A CLUB PELOTARI ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de setembre 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 PERIS SILVESTRE, President del “CLUB
PELOTARI D’ONDA (G-12629754)) en la que es demana el pagament del 30 % restant de
la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist el Conveni de Col·laboració amb el “Club Pelotari d’Onda”, de data 16 de març de
2004, en el que s'aprova la quantitat de 1.803,00 euros anuals, en concepte de subvenció
per a l'exercici de 2004, per a finançament de d’activitats, projectes i competicions
esportives.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern, de data 5 de maig de 2004, es va aprovar
al Club Pelotari d’Onda (G-12629754) el pagament del 70 % de la subvenció de l’any 2004,
per import de 1.262,10 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.

Proveïdor

Concepte

M/3918

CESAR BELDA CASANOVA

Constitució Entitat esportiva

68,13

M/4521

CESAR BELDA CASANOVA

Canvi denominació social

62,56

298

PAPELERIA MAGOVI

Llibre d’actes i comptabilitat

18,80

FEDERACIÓ PILOTA V.

Llicències i quotes

FEDERACIÓ PILOTA V-

Pilotes

50,00

85

PAPELERIA MAGOVI

Llibre d’inventari

21,38

292

CASA PRADES

Segells

11,14

36

METASPORT

Pilotes i material esportiu

1.338,64

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

2.188,65€

TOTAL......... ...........................................

Import (€)

618,00

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures 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, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida al Club Pelotari d’Onda
(CIF nº G-12629754) corresponent al exercici 2004, per import de 1.803,00 euros per à
finançar despeses de programes d’activitats, projectes i competicions esportives de l’any
2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 540,90 euros a al Club
Pelotari d’Onda (CIF nº G-12629754), corresponent al 30 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.
4t) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
ASOCIACIÓN CULTURAL DE ARTESA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de setembre 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 SALVADOR SOL SILVESTRE, President de l’Associació
Cultural D’Artesa (G-12497640) en la que es demana el pagament de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que la Junta de Govern de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb
data 12 de juliol de 2004 va concedir una subvenció per import de1.400,00 euros a l’Entitat
Associació Cultural d’Artesa, per a finançar despeses de programes culturals, juvenils i
d’oci i temps lliure..
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.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

227/04

ESPECTÁCULOS TALÍA, S.L.

Actuacions musicals festes Artesa

739,50 €

69-2004

MÓN MÀGIC ANIMACIÓ, C.B.

Espectacle de conta-contes

374,50 €

49

Escola de Dolçainers i Tabaleters de Tales

Actuació en passacarrer i processó
festes Artesa

TOTAL

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

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

480,00 €
1.594,00 €

Vist que l’import total de la justificació és superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga de l'Àrea de Participació Ciutadana, encarregada 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, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació Cultural
d’Artesa (CIF Nº. G-12497640) corresponent al exercici 2004, per import de 1.400,00 euros
per à finançar despeses de programes culturals, juvenils i d’oci i temps lliure de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 1.400,00 euros a
l'Entitat l’Associació Cultural d’Artesa (CIF Nº. G-12497640), corresponent al 100 per 100
de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 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.
5è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CASA DE RETIRO EL CARMEN DE ONDA-CARMELITAS ORDEN DE
HERMANOS.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de setembre 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 LUIS TORRES PEREZ, representant de l'Entitat “Casa
de Retiro El Carmen” en la que es demana el pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l'aprovació del Conveni de col·laboració
subscrit.
Vist que el Ple de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 31 de maig
de 2004 va aprovar el Conveni de Col·laboració, per termini de 3 anys, amb l’Entitat “CASA

DE RETIRO EL CARMEN DE ONDA. CARMELITAS ORDEN DE HERMANOS” (CIF Q1200076-F).
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i l’Entitat “CASA DE RETIRO EL
CARMEN DE ONDA. CARMELITAS ORDEN DE HERMANOS” (CIF Q-1200076-F), en el
que s’aprova el pagament de la quantitat de 20.000,00 euros per à l’exercici 2004.
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.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

Paga estiu 2004 Mª Carmen García Martínez

Paga estiu 2004

930,98 €

Nóm.

Amparo Momplet Tárrega

Nómina gener 2004

759,42 €

Nóm. 02/2004

Amparo Momplet Tárrega

Nómina febrer 2004

710,42 €

Nóm. 03/2004

Amparo Momplet Tárrega

Nómina març 2004

759,42 €

Nóm. 04/2004

Amparo Momplet Tárrega

Nómina abril 2004

654,89 €

Nóm. 05/2005

Amparo Momplet Tárrega

Nómina maig 2004

759,42 €

Nóm. 06/2004

Amparo Momplet Tárrega

Nómina juny 2004

751,59 €

Nóm. 07/2004

Amparo Momplet Tárrega

Nómina juliol 2004

776,64 €

Paga estiu2004

Amparo Momplet Tárrega

Paga estiu 2004

731,05 €

TOTAL..........

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

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

01/2004

20.622,71 €

Vist que l’import total de la justificació és superior a la quantitat a justificar i que els conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe del psicòloga, encarregada 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, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i l’Entitat
“CASA DE RETIRO EL CARMEN DE ONDA. CARMELITAS ORDEN DE HERMANOS”
(CIF Q-1200076-F), corresponent al exercici 2004, per import de 20.000,00 euros

SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 20.000,00 euros a
l’Entitat “CASA DE RETIRO EL CARMEN DE ONDA. CARMELITAS ORDEN DE
HERMANOS” (CIF Q-1200076-F),), corresponent al 100 per 100 de la subvenció per a
l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 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.
6è) PROPOSTA DE RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS PER CERTIFICACIONS
D'OBRES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord d’adjudicació de les obres a què es refereixen les certificacions d’obres a les
que es fa referència a continuació.
Vistes les pròpies certificacions d’obres, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
Vist l'endós de la certificació nº. 2 de l’obra “Complementario nº 2 Museo del Azulejo”, per
import de 34.161,77 euros, efectuat per ” BM3 Obras y Servicios, S.A.” a l’Entitat “Banco
Simeón, S.A.”.
Vist l'endós de la certificació nº 3 de l’obra “Complementario Museo del Azulejo”, per import
de 1.038,54 euros, efectuat per “BM3 Obras y Servicios, S.A. a l’Entitat “Banco Simeón,
S.A.”.
Vista la disposició addicional décimo-quarta del les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici 2004, que estableix que el pagament dels endossos requerirà l’aprovació del
document de reconeixement de l’obligació.
De conformitat amb el disposat a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de 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; y la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions contingudes en les certificacions
que a continuació es relacionen:
PDA.PTARIA.

TITULAR

N.I.F.

IMPORT
EUROS

2004
60001

IR02

2004
60001

IR02

432 PAVASAL
EMPRESA A46015129
CONSTRUCTURA, S.A.
Certif. nº.7 de l’obra “Urb. UI-6, 2ª
Fase”

432 PAVASAL
EMPRESA A46015129
CONSTRUCTURA, S.A.
Certif. nº.8 de l’obra “Urb. UI-6, 2ª
Fase”
2004 451 60100
BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
A96687249
Certif.nº.2 obra “Complementario nº.2
Museo del Azulejo”.
TOTAL CERTIFICACIONS

66.107,09

39.699,74
34.161,77
139.968,60

SEGON.- Aprovar l’ordenació del pagament de les següents obligacions:
PDA.PTARIA.

TITULAR

N.I.F.

2004 IR02
60001

432 PAVASAL
EMPRESA A46015129
CONSTRUCTURA, S.A.
Certif. nº.7 de l’obra “Urb. UI-6, 2ª
Fase”

2004 IR02
60001

432 PAVASAL
EMPRESA A46015129
CONSTRUCTURA, S.A.
Certif. nº.8 de l’obra “Urb. UI-6, 2ª
Fase”
TOTAL

IMPORT
EUROS

66.107,09

39.699,74
105.806,83

TERCER.- Aprovar a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTURA, S.A., la certificació de la
liquidació de l’obra: “Urbanización de la zona industrial del Plan Parcial Sur 9, 1ª Fase”
(Proyecto mod.nº.1 y proy.comp. nº.1), per import de 0,00 euros.
QUART.- .- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació número 2.2004.1.06946
aprovada a “BM3 Obras y Servicios, S.A. a:
PARTIDA

CIF

2004 IR04 451 A28226157
60100

TITULAR
BANCO SIMEON, S.A.
Certificació nº. 3 d l’obra
“Complementario Museo del
Azulejo”

IMPORT €
1.038,54

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'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER A FINANÇAR EL

II CURS DE FORMACIÓ GENERAL I HABILITATS POLICIES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 27 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Presidència, que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Orde de 29 de març de 2004, de la Conselleria de Justícia i Administracions
Públiques, publicada al DOGV de 15/04/2004, reguladora de les subvencions destinades a
Ajuntaments per a la realització de cursos de formació per a les policies locals de la
Comunitat Valenciana.
Vist que l'Ajuntament ha organitzat e impartit, en concepte de formació continua el curs per
a agents i oficials denominat “II Curso de Formación General y Habilidades Policiales”, el
pressupost del qual ascendia a 3.000 euros.
Vista la resolució de data de 21/06/2004, del Director General d'Interior, publicada al Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.816, de 10/08/2004, i en la que consta la
concessió d'una subvenció a l'Ajuntament d'Onda, per import de 1.500 euros.
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 la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), s’atribueix a la Comissió de
Govern "3. Sol·licitar i acceptar subvencions".
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques,
per import de 1.500 euros, per a finançar l'activitat “II Curso de Formación General y
Habilidades Policiales”,.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004 121 16200, per l’import de la subvenció, es a dir, 1.500 euros.
TERCER.- Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d’acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
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 D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ ORDINÀRIA
DE LA CONSULTORIA:
"ASSISTÈNCIA I DIRECCIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA
D'ENGINYERIA I URBANISME".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de setembre 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 que en el present any finalitza el contracte: "Consultoria i assistència tècnica“ subscrit
amb la mercantil Enginyeria de Castelló, S.L. el 28 de desembre del 2000, i davant de
l'escassetat de mitjans municipals per a portar a terme l'execució del objecte del contracte,
es fa necessari una nova licitació del mateix.
Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP)
que preceptua que: Als contractes l'adjudicació del qual es regix per la present Llei
precedirà la tramitació de l'expedient de contractació que s'iniciarà per l'òrgan de
contractació justificant la necessitat de la mateixa.
Considerant l'execució del mateix necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb el que disposa els articles 13 i 67 del TRLCAP, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal arreplegada en el Capítol III del Títol II de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la LBRL, 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.- Incoar expedient per a la contractació ordinària de la consultoria: "Assistència i
direcció tècnica en matèria d'enginyeria i urbanisme", mitjançant procediment obert i forma
de concurs (atès que l'oferta econòmica no és l'únic criteri objectiu que ha de servir de
base per a l'adjudicació). A l'efecte es proposa sol·licitar als serveis municipals
corresponents la documentació necessària per a la seua incorporació a l'expedient.
Segon.- Completat l'expedient de contractació de conformitat amb el que disposa l'article
69 TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació, aprovant el mateix, i disposant
l'obertura del procediment d'adjudicació.”
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'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ ORDINÀRIA
DEL SERVEI: "MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de setembre 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 que en el present any finalitza el contracte del servei: ”Manteniment de vies públiques
i camins rurals“ subscrit amb la mercantil LUBASA el 29 de desembre del 2000, i davant de
l'escassetat de mitjans municipals per a atendre la prestació del servei, es fa necessari una
nova licitació del mateix.

Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP)
que preceptua que: Als contractes l'adjudicació del qual es regix per la present Llei
precedirà la tramitació de l'expedient de contractació que s'iniciarà per l'òrgan de
contractació justificant la necessitat de la mateixa.
Considerant l'execució del mateix necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb el que disposa els articles 13 i 67 del TRLCAP, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal arreplegada en el Capítol III del Títol II de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la LBRL, 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.- Incoar expedient per a la contractació ordinària del servei: "Manteniment de vies
públiques", mitjançant procediment obert i forma de concurs (atès que l'oferta econòmica
no és l'únic criteri objectiu que ha de servir de base per a l'adjudicació). A l'efecte es
proposa sol·licitar als serveis municipals corresponents la documentació necessària per a
la seua incorporació a l'expedient.
Segon.- Completat l'expedient de contractació de conformitat amb el que disposa l'article
69 del TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació, aprovant el mateix, i
disposant l'obertura del procediment d'adjudicació.”
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'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ ORDINÀRIA
DEL SERVEI: "MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES MUNICIPALS".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de setembre 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 el contracte del servei: "Manteniment i reparació de xarxes elèctriques municipals“,
subscrit amb la mercantil Instal·lacions Elèctriques Badenes, SL el 20 de gener del 2003,
per un termini de dos anys prorrogables per mutu acord de les parts fins al màxim legal
permès.
Vist que el pròxim 19 de gener del 2005 finalitza el termini inicial previst de 2 anys, i que la
Corporació municipal veu convenient procedir a una nova licitació del contracte en comptes
de prorrogar-lo, a causa de la necessitat d'augmentar el pressupost global del contracte
per a ampliar el servei a les noves zones urbanes.

Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP)
que preceptua que: Als contractes l'adjudicació del qual es regix per la present Llei
precedirà la tramitació de l'expedient de contractació que s'iniciarà per l'òrgan de
contractació justificant la necessitat de la mateixa.
Considerant l'execució del mateix necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb el que disposa els articles 13 i 67 del TRLCAP, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal arreplegada en el Capítol III del Títol II de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la LBRL, 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.- Incoar expedient per a la contractació ordinària del servei: "Manteniment
d'instal·lacions elèctriques municipals", mitjançant procediment obert i forma de concurs
(atès que l'oferta econòmica no és l'únic criteri objectiu que ha de servir de base per a
l'adjudicació). A l'efecte es proposa sol·licitar als serveis municipals corresponents la
documentació necessària per a la seua incorporació a l'expedient.
Segon.- Completat l'expedient de contractació de conformitat amb el que disposa l'article
69 TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació, aprovant el mateix, i disposant
l'obertura del procediment d'adjudicació.”
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'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ ORDINÀRIA
DEL SERVEI: "ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL AL SERVEI DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de setembre 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 que en el present any finalitza el contracte del servei: "Assistència sanitària a
funcionaris i beneficiaris“ subscrit amb les empreses Igualador Metge Quirúrgic Castelló
d'Assegurances, S.A. (hui Companyia Assegurances Adeslas, S.A.) i DKV Previasa, S.A.
el 19 de desembre del 2000, i davant de l'escassetat de mitjans municipals per a atendre la
prestació del servei, es fa necessari una nova licitació del mateix.
Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP)
que preceptua que: Als contractes l'adjudicació del qual es regix per la present Llei
precedirà la tramitació de l'expedient de contractació que s'iniciarà per l'òrgan de

contractació justificant la necessitat de la mateixa.
Considerant l'execució del mateix necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb el que disposa els articles 13 i 67 del TRLCAP, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal arreplegada en el Capítol III del Títol II de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la LBRL, 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.- Incoar expedient per a la contractació ordinària del servei: "Assistència sanitària al
personal al servei de la Corporació municipal”, mitjançant procediment obert i forma de
concurs (atès que l'oferta econòmica no és l'únic criteri objectiu que ha de servir de base
per a l'adjudicació). A l'efecte es proposa sol·licitar als serveis municipals corresponents la
documentació necessària per a la seua incorporació a l'expedient.
Segon.- Completat l'expedient de contractació de conformitat amb el que disposa l'article
69 TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació, aprovant el mateix, i disposant
l'obertura del procediment d'adjudicació.”
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'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA
"AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE L'EDIFICI CULTURAL".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de setembre 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 el projecte tècnic de l'obra: "Ampliació de potència de l'edifici cultural", redactat per
l'Enginyer Tècnic Municipal, D. Jose Luis Ginés Porcar, el pressupost d'execució del qual
ascendix a 59.959,82 euros.
Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(TRLCAP), segons el qual: Als contractes l'adjudicació del qual es regix per la present Llei
precedirà la tramitació de l'expedient de contractació que s'iniciarà per l'òrgan de
contractació justificant la necessitat de la mateixa.
Considerant l'execució del mateix necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb el que disposa els articles 13 i 67 del TRLCAP, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal arreplegada en el Capítol III del Títol II de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).

Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la LBRL, 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 el projecte tècnic de l'obra "Ampliació de potència de l'edifici cultural",
redactat per l'Enginyer Tècnic Municipal, D. Jose Luis Ginés Porcar, el pressupost
d'execució del qual ascendeix a 59.959,82 euros.
Segon.- Incoar expedient per a la contractació de la referida obra mitjançant procediment
negociat sense publicitat, atès que el pressupost és inferior a 60.101,21 euros. A l'efecte es
proposa sol·licitar als servicis municipals corresponents, per a la seua incorporació a
l'expedient, la documentació necessària.
Tercer.- Completat l'expedient de contractació de conformitat amb el que disposa l'article
69 TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació, aprovant el mateix, i disposant
l'obertura del procediment d'adjudicació.”
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) DACIÓ DE COMPTE DE L'ACTE DICTAT EN EL RECURS CONTENCIÓS
3/1243/2002.
Per Secretaria es dóna compte de l'Acte número 459/04 de 21/07/2004, dictat pel Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, secció
tercera, el qual declara caducat el recurs contenciós número 03/1243/2002 interposat per
Kermogrup S.A., contra silenci administratiu en l'expedient sobre reclamació de
responsabilitat patrimonial 887/98/1.
2n) 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 deu
hores i quaranta minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

