ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT DE SETEMBRE DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
vint de setembre 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 del Secretari acctal., Salvador Alós Aguilella. 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 13 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 13 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 DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER AL SERVEI “ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A LA CONSERVACIÓ INTEGRAL DEL CADASTRE URBÀ D'ONDA“.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 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 l'expedient tramitat per a la pròrroga del contracte del servei "Assistència tècnica per
a la conservació integral del Cadastre Urbà d'Onda“, subscrit amb la mercantil
COTEINCA, COOPERATIVA TÈCNICA D'INVENTARIACION CADASTRAL, SDAD COOP.
LTDA. V.

RESULTANT que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 d'octubre del
2003, va adjudicar a la mercantil COTEINCA, COOPERATIVA TÈCNICA
D'INVENTARIACION CADASTRAL, SDAD COOP. LTDA. V., el contracte del servei
"Assistència tècnica per a la conservació integral del Cadastre Urbà d'Onda“, com a autor
de la proposició més avantatjosa per a la Corporació.
RESULTANT que com a conseqüència de l'anterior, en data 18-11-2003, es va firmar el
corresponent contracte administratiu, la duració del qual es va fixar en 1 any, prorrogable
per un altre any mes per acord exprés de l'Ajuntament i sempre que les parts no ho
hagueren denunciat amb una antelació del menys tres mesos abans de la finalització del
mateix.
VIST l'article 198.1 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, que preveu expressament la
possibilitat de prorrogar els contractes de consultoria assistència i de serveis per mutu
acord de les parts abans de la seua finalització.
VIST que a data 19-08-2004, faltant ja menys de tres mesos per a la finalització del
contracte, este no ha sigut denunciat per cap de les parts, per el que l'Ajuntament pot
acordar la pròrroga del mateix.
VISTOS l'informe jurídic de data 23-08-2004 i la fiscalització de conformitat d'esta Proposta
realitzada per la Interventora municipal.
VIST el certificat de retenció de crèdit de data 03-09-2004.
CONSIDERANT la competència atribuïda a l'Alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): "Contractacions i concessions
de tota classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost (1.301.023,45) ni, en qualsevol cas, els sis milions d'euros, així com els
plurianuals quan la seua duració no siga superior a quatre anys...“
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, de 24 de juny del 2003, de delegació de competències en la Comissió de Govern.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Prorrogar el contracte per al servei “Assistència tècnica per a la conservació
integral del Cadastre Urbà d'Onda“, subscrit amb la mercantil COTEINCA, COOPERATIVA
TÈCNICA D'INVENTARIACION CADASTRAL, SDAD COOP. LTDA. V. en data 18-112003, pel termini d'un any, per el que finalitzarà el dia 17-11-2005.
Segon.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa la pròrroga del contracte
de referència, a càrrec de la partida 2004 121 22710 del Pressupost General vigent.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l'interessat i els serveis econòmics 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.
3r) PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE L'OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB
L'OBJECTE D'INSTAL·LAR UNA LÍNIA ELÈCTRICA SUBTERRÀNIA DE TITULARITAT
PRIVADA, SOL·LICITADA PER COTTOCER, SL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquin 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'escrit de Dª Esther Reñones Gómez, en nom i representació de Cottocer, S.L., de
data 13/08/2004, en el que sol·licita autorització municipal per a l'ocupació de sòl municipal
amb l'objecte d'instal·lar una línia elèctrica subterrània de mitja tensió a 20 K, de titularitat
privada.
Considerant el que estableixen els articles 74 i següents del RD 1372/86, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
Vist l'informe desfavorable emés per l'Enginyer Tècnic Municipal, de data 13/09/2004, en el
que diu que:
“1º.- No és possible autoritzar l'ocupació de sòl municipal amb caràcter permanent per a
una finalitat d'interés particular, atés que és imprescindible que qualsevol ocupació de sòl
públic es fonamente en una utilitat d'interès general, ja siga directa o indirectament.
2º.- En segon lloc, hi ha una xarxa general de subministrament d'energia elèctrica
construïda d'acord amb les directrius del planejament urbanístic, i que ha de ser utilitzada
per tots els usuaris, ja que si altres usuaris pretengueren constituir xarxes de
subministrament pròpies, a més que no hi hauria sòl públic suficient per a això, es
desvirtuaria la finalitat de la xarxa de subministrament general“.
Considerant l'article 6 de la Llei 33/03, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, que estableix com a principis generals als que ha d'ajustar-se la
gestió i administració dels béns de demanials de les Administracions públiques, els
següents:
b) Adequació i suficiència dels béns per a servir a l'ús general o al servici públic a qui
estiguen destinats.
c) Aplicació efectiva a l'ús general, sense mes excepcions de les derivades de raons
d'interés públic degudament justificades.
d) Dedicació preferent a l'ús comú enfront del seu ús privatiu.
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 la
competències en la Comissió de Govern.

Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Denegar la sol·licitud presentada per Dª Esther Reñones Gómez, en nom i
representació de Cottocer, SL, per a l'ocupació de domini públic local amb l'objecte
d'instal·lar una línia elèctrica subterrània de titularitat privada, pels motius mencionats
anteriorment.
Segon.-Notificar el present acord a l'interessat, perquè en prengueu coneixement i efectes
oportuns, fent-li saber que l'Ajuntament ha posat en coneixement de l'empresa
subministradora d'energia elèctrica el que manifesta la seua sol·licitud perquè prenguen les
mesures pertinents i solucionen eixos problemes de subministrament.”
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'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 37/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 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 37/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
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 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. . 37/2004 per import de 86.214,02 euros (HUITANTA-SIS MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS CÉNTIMS).
NUM.

N.I.F.

TITULAR

1 B12422523 GASOLFRAVIL S L

IMPORT
132,85

2 52791437C
3 18931082N
4 B12422523
5 A28354520
6 B12520532
7 B12520532
8 B12520532
9 B12094413
10 B12092292
11 B12092292
12 B12092292
13 B12092292
14 B12092292
15 18882529N
16 18610082T
17 A46111654
18 A46111654
19 B96092150
20 B12095394
21 73353854T
22 B12334371
23 B12334371
24 A12211629
25 B12334371
26 B46394987
27 B12604880
28 A12211629
29 B12404620
30 B12049219
31 B12267985
32 B46699864
33 B12092292
34 B12092292
35 B12092292
36 B12092292
37 B12092292
38 B12092292
39 B12092292
40 B12092292
41 E12225348
42 A12211629
43 A46111654
44 B12604880
45 A12021713
46 18885352Y
47 18885352Y
48 18885352Y
49 B12049219
50 73353672W
51 B12032157

SAFONT GIMENO JOAQUIN
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GASOLFRAVIL S L
CEDIPSA
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
KONTOR STIL S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
GIMENO ARRANDO RAMON
CABALLERO ZARZOSO VICENTE
PEISA
PEISA
MOBIPARK S L
NEUMATICOS ANDRES CATALAN S L
BADENES PEREZ JUAN
HIJOS DE REGINA PERIS S L
HIJOS DE REGINA PERIS S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
HIJOS DE REGINA PERIS S L
ELECTRONICA GUIREX S L
MOTORONDA S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
MOVIMIENTO DE TIERRAS OLUCHA HNOS
FERRETERIA SALVIA S L
PREF Y MATERIALES GARCIA S L
ASCENSORES PERTOR S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
ONDA CRISTAL C B
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
PEISA
MOTORONDA S L
TERRAZOS GIMENO S A
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
FERRETERIA SALVIA S L
GOMEZ EDO M LUISA
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L

191,40
112,87
160,12
107,59
154,59
147,10
144,21
1.276,00
11.383,27
1.063,88
633,10
306,24
375,14
3.047,15
1.500,04
599,89
19,99
11.851,49
237,23
4.880,21
142,10
8,49
426,71
8,90
226,20
167,60
133,85
2.900,00
421,83
13,22
55,77
46,40
188,57
19,86
531,94
71,29
89,32
12,89
44,66
247,00
909,21
748,20
150,14
11,14
292,82
113,36
176,67
602,40
360,00
60,00

52 A83052407
53 E12620886
54 A12000022
55 B12334371
56 B12334371
57 B12334371
58 G12244612
59 B12331096
60 B12049219
61 B12593026
62 B12334371
63 B12049219
64 B12334371
65 A12046728
66 A12000022
67 B12264297
68 B12264297
69 B12264297
70 B12264297
71 B12422523
72 A46229290
73 A83052407
74 B12520532
75 B12520532
76 B12520532
77 B12520532
78 B12520532
79 E12620886
80 B12219762
81 B46616009
82 B12264297
83 B12264297
84 B12264297
85 A46100814

CORREOS Y TELEGRAFOS S A
335,34
EDICIONS LA RODALIA C B
386,66
FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S A
601,13
HIJOS DE REGINA PERIS S L
49,80
HIJOS DE REGINA PERIS S L
28,98
HIJOS DE REGINA PERIS S L
63,97
ASOCIACION "GRUP FOLKLORIC D'ONDA"
928,53
PAPELERIA MAGOVI S L
29,46
FERRETERIA SALVIA S L
17,69
SERPAC XXI S L
11.354,46
HIJOS DE REGINA PERIS S L
11,99
FERRETERIA SALVIA S L
39,83
HIJOS DE REGINA PERIS S L
79,99
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
696,00
FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S A
581,74
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
467,81
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
840,13
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
753,04
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
474,12
GASOLFRAVIL S L
2,00
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
386,28
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
53,46
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
60,54
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
14,70
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
35,28
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
22,09
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
43,05
EDICIONS LA RODALIA C B
386,66
TUIX & ROSS S L
1.650,68
LEVANTINA DE SERVICIOS GENERALES SL
7.594,75
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
2.816,80
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
2.091,77
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
2.841,25
WINTON IBERICA S A
2.969,14
TOTAL ……………………… 86.214,02

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 37/2004 per import de 86.214,02 euros (HUITANTA-SIS MIL
DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS 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.
5è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER AL MUNTATGE DE LA GRUA
SOL·LICITADA PER CONSTRUCCIONES PLACAR SL, AL CARRER CERDEÑA
NÚMERO 11.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 14 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/5, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Construcciones Placar S.L., amb N.I.F. número B-1229365 i domicili
al carrer Cerámista Abad número 26, d'Onda, per a la instal·lació d’una grua al carrer
Cerdeña número 11, segons projecte redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Juan Manuel
Campos Sancho.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 13 de setembre de 2004, es concedeix a
Construcciones Placar SL, llicència per a la construcció d'un edifici compost de 12
vivendes, 2 locals, i garatge al carrer Cerdeña número 11, motiu que origine la sol·licitud
d’instal·lació de la grua.
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 2568/1.986, 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 de 2003, de delegació de competències,
el punt primer de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern: “14.Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 18
de febrer de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Construcciones
Placar SL, al carrer Cerdeña número 11, segons projecte redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Juan Manuel Campos Sancho.
SEGON.- La grua no podrà funcionar fins l'obtenció de la llicència de posta en
funcionament, devent presentar per obtenir la mencionada llicència els corresponents
certificats del muntador de la grua i del tècnic director de la instal·lació.
TERCER.-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.
6è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER AL MUNTATGE DE LA GRUA
SOL·LICITADA PER KERMOGRUP SA, A L'AVINGUDA PAÍS VALENCIÀ NÚMERO 38.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 13 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/13, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Kermogrup SA, amb N.I.F. número A-12214409 i domicili al carrer
San Miguel número 38, d'Onda, per a la instal·lació d’una grua a l'avinguda del País
Valencià número 6, d'Onda, segons projecte redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Juan
Manuel Campos Sancho.

Vist que en la Junta de Govern Local, de data 28 de juny de 2004, es concedeix a
Kermogrup SA, llicència per a la construcció d'un edifici compost de 10 vivendes, 2 locals
en planta baixa i soterrani garatge, a l'avinguda País Valencià número 38, motiu que origine
la sol·licitud d’instal·lació de la grua.
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 2568/1.986, 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 de 2003, de delegació de competències,
el punt primer de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern: “14.Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 18
de febrer de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Kermogrup SA, a
l'avinguda País Valencià número 38, segons projecte redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Juan Manuel Campos Sancho.
SEGON.- La grua no podrà funcionar fins l'obtenció de la llicència de posta en
funcionament, devent presentar per obtenir la mencionada llicència els corresponents
certificats del muntador de la grua i del tècnic director de la instal·lació.
TERCER.-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.
7è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GAS NATURAL
SDG SA, EN GARANTIA DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DE GAS A L'EMPRESA GRES
ONDACAS, EN EL EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 8832/03/58.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 13 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/16, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Gas Natural SDG SA, amb N.I.F. Número A-08015497 i domicili a
l'avinguda Balears número 69, de València, per a la devolució de la fiança dipositada en
garantia de les obres de connexió de gas a l'empresa Gres Ondacas, en el expedient de
llicència d’obres número 8832/03/58.
Vist que, en garantia de les obres de connexió de gas a l'empresa Gres Ondacas, es va
dipositar per Gas Natural SDG SA, amb data 18 de juny de 2.003, fiança per import de 600
euros.
Vist que per l'Engynier Tècnic Municipal, amb data 28 de juliol de 2004, 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, 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 Gas Natural SDG SA, amb
N.I.F. Número A-08015497 i domicili a l'avinguda Balears número 69, de València, com a
garantia de les obres de connexió de gas a l'empresa Gres Ondacas, en el expedient de
llicència d’obres número 8832/03/58.
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.
8è) PROPOSTA D'INFORME EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
FORMULADA PER SERVICIOS CERAMICOS JO-IK, S.L., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT
DE COMERÇ MAJOR I MAGATZEMATGE DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, EN C/
CAMÍ DEL COLADOR, 32-C.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/76, instruït a instàncies de SERVICIOS CERAMICOS JOIK, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de comerç major i magatzematge de
materials de construcció, en C/ Camí del Colador, 32-C.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, 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 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, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i 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 es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, 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.

