ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-UN DE JUNY DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
vint-i-un de juny 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 14 DE JUNY 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 14 de
juny 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 DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE
D'OBRES “AMPLIACIÓN EDIFICIO SOCIAL EN ARTESA”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de juny 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,
en ús de les facultats delegades per decret número 1172/2003, de data 24 de juny.
Vista la sol·licitud de la mercantil Construcciones Mariano Martínez, S.L., de data
15/09/2003, de devolució de la fiança dipositada en garantia del contracte d'obres
“Ampliación local social en Artesa”.

Vist que la Comissió de Govern, en sessió de data 30/04/2001 va adjudicar definitivament a
Construcciones Mariano Martínez, S.L., la contractació de l'obra “Ampliación local social en
Artesa”.
Vist que, en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte, l’interessat
va dipositar en la Caixa de l’Ajuntament fiança definitiva per import total de 2.151,62 euros,
constituïda mitjançant aval.
Vist que l'anunci ha estat publicat al BOP número 119 de data 30/09/2003, i al Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament, pel termini de quinze dies, no havent-se presentat cap
reclamació.
Vist l'informe de Tresoreria de data 22/09/2003, i l'intervingut i conforme de la present
proposta.
Vist l’informe redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal, Director de les obres, de data
14/06/2004, en el que manifesta que no existeixen inconvenients pel que fa a l'execució
material que impedisquen la devolució de la garantia.
Vist el dispost en l'article 47 del R.D. Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Atès que ha transcorregut el termini de dotze mesos fixat com a període de garantia.
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 la mercantil Construcciones Mariano Martínez, S.L., amb CIF B12093860, la fiança dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte d'obres
“Ampliación local social en Artesa”, per import de 2.151,62 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 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.
3r) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI “MODIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN
EN MEDIA TENSIÓN EN LA ZONA DEPORTIVA”.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de juny 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 14 de juny del 2004, va aprovar la
incoació d'expedient per a la contractació del servei "Modificació d'infraestructura elèctrica
d'alimentació en mitja tensió a la zona esportiva", el pressupost de la qual ascendeix a
29.952,36 euros, IVA inclòs.
Vist l'informe raonat del servei de data 11-06-2004.
Vist l'informe jurídic de data 16-06-2004.
Vista la retenció de crèdit de data 7-06-2004, i l'intervingut i conforme adjunt.
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, que han de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei "Modificació
d'infraestructura elèctrica d'alimentació en mitja tensió a la zona esportiva", per import de
29.952,36 euros, IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a càrrec de la partida pressupostària 2004 452
21200 del pressupost vigent, on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer.- Consultar almenys a tres empreses capacitades per a l'execució del contracte.”
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'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
“AZULEJOS PARA FACHADA MUSEO DEL AZULEJO”.

DE

SUBMINISTRAMENT

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de juny 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 subministrament “Taulells per a façana del

Museu del Taulell“, el pressupost de la qual ascendeix a 78.363,83 euros, IVA inclòs.
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3-05-2004, va aprovar
l'expedient de contractació i la licitació del mateix.
Resultant que després de la sol·licitud d'ofertes es va celebrar acte públic d'obertura de
pliques el dia 24-05-2004.
Vist l'informe de l'Arquitecte Municipal, de data 24-05-2004 sobre examen i valoració de les
ofertes presentades.
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.- Declarar vàlid l'expedient de contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte a la mercantil Taullell, SA, CIF A-12-011755, com a autor de
la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 78.363,83 euros i un
termini d'execució de quinze dies des de la signatura del contracte.
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 el subministrament de
referència a càrrec de la partida 2004 541 63800 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.
5è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 24/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de juny 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 24/2004, elaborada per Intervenció, que

recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vistes las factures números. 038/04 y 048/04 presentades per INDECAS, per import de
7.818,56 i 28.275,84 euros. respectivament, endossades a BANCO ATLÁNTICO, S.A.,
CIF A-08017337.
Vista la disposició addicional catorzena 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.
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. 24/2004 per import de de 69.938,55 euros
(SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-HUIT EUROS AMB CINQUANTA CINC
CENTIMS).
Nº NIF

TITULAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GARGALLO GARCIA JAVIER
ADESLAS S A
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
SUMELECO S L
MAQUIVER S L
MAQUIVER S L
SUMINISTROS SUALCE S L
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
MARTINEZ FRANCO ANGEL
ELECTRONIC TRAFIC S A
CANTERA LA TORRETA S A

18970657G
A40001430
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
E12440467
B12475273
B12007720
B12007720
B12374971
73373684G
18885352Y
A46138921
A28328029

IMPORT EUROS
8,42
4.270,29
783,13
1.744,67
515,05
1.744,67
515,05
383,07
763,43
1.000,19
36,02
383,44
896,66
1.773,95
359,60
887,40
67,56
458,79
149,87

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
58
59
60
61

18885352Y
18885352Y
A12046728
A08216459
B12311650
B12360012
B12360012
B61985925
B61985925
A46229290
52796976Q
B12202503
B12202503
A46229290
B96923198
A28010791
A28010791
B12091245
B12091245
B12091245
B12091245
B53742037
B12091245
18984154T
52799767R
B12030300
B12030300
E97213706
52799767R
18943917J
73353703X
18966522D
52941774Y
A83052407
E12374005
G28783991
39144662L
39144662L
B12334371
B12360012
B96344791
B12419081

MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
UNIPREX S A ONDA CERO
DISTRIBUCIONES P GIL E HIJOS S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
ALBERT VIAPLANA-DAVID VIAPLANA S L
ALBERT VIAPLANA-DAVID VIAPLANA S L
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
MIRALLES ROIG CESAR
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
GESTION CUATROCIENTOS S L
IBM
IBM
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
CANOVACCIO S L
GRAFICAS CASTAÑS L
NUÑEZ SILVESTRE ALEJANDRO ALEXIS
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
FOTO ESCRIG S L
FOTO ESCRIG S L
ENGRATA CIA TEATRE C B
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
SEGURA RUIZ JUANA
AGUILELLA ORTELLS VICENTE
GARCIA GISBERT FRANCISCO JOSE
SANSANO SANSANO ANA
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
HNOS ALVARO C B
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS
LECHA PERIS MARIA TERESA
LECHA PERIS MARIA TERESA
HIJOS DE REGINA PERIS S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
ESCRIBANO LEVANTE S L
TECLA ORDINADORS S L
TOTAL

149,59
149,73
431,52
696,00
111,70
75,40
151,02
11.999,99
11.999,99
257,52
2.591,82
1.532,80
3.278,04
386,28
1.000,56
1.472,04
4.483,06
253,92
253,92
253,92
253,92
1.740,00
215,76
390,00
1.220,00
631,04
15,00
1.999,84
243,60
360,80
620,00
620,00
600,00
1.408,90
167,04
15,50
506,75
228,07
24,79
30,09
27,40
349,97
69.938,55

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 24/2004 per import de 69.938,55 euros (SEIXANTA-NOU MIL
NOU-CENTS TRENTA-HUIT EUROS AMB CINQUANTA CINC CENTIMS).
TERCER.- Aprobar l’autorització, disposició i reconeixement de les següents obligacions:

PARTIDA

CIF

TITULAR

IMPORT €

2004 IR02 432
60001

B12379780

2004 432 22710

B12379780

INDECAS, S.L.
Honoraris direcció técnica certif. 4 obres
“Urb. UI-6, 2ª Fase”
INDECAS, S.L.
Honoraris redacció modif.puntual nº.2
PGOU: Ronda Nort i Ronda Sud.

7.818,56
28.275,84

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 BESTRETA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A CLUB ATLETISMO
LA ARDILLA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de juny 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 JUAN PASTOR GARCIA, President del “CLUB
ATLETISMO LA ARDILLA” (C.I.F. G-12336392) 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 23 de febrer de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb el “Club de Atletismo La Ardilla”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb el “Club de Atletismo La Ardilla”, de data 28 de maig
de 2004, en el que s'aprova la quantitat de 5.560,00 euros, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament d'activitats de promoció de l'esport entre la població
del Municipi.
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 452 48900

Perceptor
CLUB ATLETISMO
LA ARDILLA
70 % subv. 2004

N.I.F.
G-12336392

Import-Euros
3.892,00

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.
7è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER SERRERIA Y PALLETS CHIVA, S.L., PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE MAGATZEM DE PALLETS I TAULELLETS, EN CARRER RACHOLAR
DE MATILDA, 44.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/21, instruït a instàncies de SERRERIA Y PELLETS CHIVA,
S.L., sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de magatzem de pallets i taulellets, en
carrer Racholar de Matilda, 44.
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.
8è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER ABONIR, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE
MAGATZEM I VENDA DE TAULELLETS, EN CV-20 (VILLARREAL-PUEBLA ARENOSO),
KM. 7.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/23, instruït a instàncies de ABONIR, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de magatzem i venda de taulellets, en CV-20 (VillarrealPuebla Arenoso), km. 7.
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.

9è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER ADELA LLEÓ JUAN, PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE
MAGATZEM DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ, EN AVD. ANDALUCÍA, 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 juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/17, instruït a instàncies de Adela Lleó Juan, sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de magatzem de productes d’alimentació, en Avd.
Andalucía, número 11.
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.
10è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER AEPASA, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE
TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERES, EN AVD. REAL DE
EXTREMADURA, NÚMERO 28, PER TRASLLAT.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/30, instruït a instàncies de AEPASA, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de transport de mercaderies per carreteres, en Avd. Real de
Extremadura, número 28, per trasllat.
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.
11è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER DUCHACRIL, S.L. 30, PER A EXERCIR L'ACTIVITAT
D'EXPOSICIÓ I VENDA D'APARELLS SANITARIS, EN CARRER SANT ELIES, NÚMERO
36.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:

“Vist l'expedient número 643/04/25, instruït a instàncies de DUCHACRIL, S.L. 30,
sol·licitant llicència per a exercir l'activitat d'exposició i venda de aparells sanitaris, en
Carrer Sant Elies, número 36.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l’Àrea de Ordenació del Territorial, 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 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 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 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.
12è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER JMEL MOUSSA, PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE
PEGAT I EMMALLAT DE PECES ESPECIALS CERÀMIQUES, EN CAMÍ DEL COLADOR,
32-A.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/22, instruït a instàncies de JMEL MOUSSA, sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de pegat i emmallat de peces especials ceràmiques, en
Camí del Colador, 32-A.
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.
13è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER JOAQUIN 30, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE
GARATGE-APARCAMENT, EN C/. CERDEÑA, NÚMERO 8 ESQUERRA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/29, instruït a instàncies de JOAQUIN 30, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l'activitat de garatge-aparcament, en C/. Cerdeña, nùmero 8
esquerra.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l’Àrea de Ordenació del Territorial, 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 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 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 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'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER MECANIQUES A. AGUILELLA, S.L., PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE TALLER DE REPARACIÓ I MUNTATGE DE MAQUINÀRIA EN
GENERAL, EN AVD. MEDITERRÁNEO, NÚMERO 7.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/104, instruït a instàncies de MECANIQUES A.
AGUILELLA, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de taller de reparació i
muntatge de maquinària en general, en Avd. Mediterráneo, número 7.
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.
15è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER VICENTE
ADELANTADO MARTÍ EN GARANTIA D'OBRES D'OBERTURA DE RASA AL CARRER
LISBOA, NÚMERO 2.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/12, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per VICENTE ADELANTADO MARTI, amb NIF. Número 18832372H i domicili
al carrer Lisboa, núm. 2 d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada en garantia de
l'execució de les obres d’obertura de rasa per a connexió a la xarxa general de
sanejament, al carrer Lisboa, núm. 2.
Vist que, en garantia de la reposició del paviment i altres serveis que pogueren veure's
afectats per les obres, els interessats, es va dipositar 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 VICENTE ADELANTADO
MARTI, amb NIF. Número 18832372H i domicili al carrer Lisboa, núm. 2 d'Onda, en
garantia de l'execució de les obres d’obertura de rasa per a connexió a la xarxa general de
sanejament, al carrer Lisboa, núm. 2.
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.
16è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SAFRAGA S.L, EN GARANTIA D'OBRES
D'OBERTURA DE RASA A L'AVINGUDA CATALUNYA, 43.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/26, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SAFRAGA, SL, amb CIF.
Número B46975249 i domicili al carrer Convento Santa Clara, núm. 12B-pta. 7 de Valencia,
per a la devolució de la fiança dipositada en garantia de l'execució de les obres d’obertura
de rasa per a una línia subterrània en baixa tensió a l'avinguda Cataluña, núm. 43.
Vist que, en garantia de la reposició del paviment i altres serveis que pogueren veure's
afectats per les obres, els interessats, es va dipositar fiança, per import de 2000 euros.
Vist que per l'Enginyer 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 CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES SAFRAGA, SL, amb CIF. Número B46975249 i domicili al carrer
Convento Santa Clara, núm. 12B-pta. 7 de Valencia, per a la devolució de la fiança
dipositada en garantia de l'execució de les obres d’obertura de rasa per a una línia
subterrània en baixa tensió a l'avinguda Cataluña, núm. 43.

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 D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE NORMALITZACIÓ
DE FINQUES ADJUDICADES EN L'ÀMBIT DE LA FASE 1 DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ
1 DEL PLA PARCIAL SUR-8.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist el Projecte de Normalització de finques presentades davant l'Ajuntament amb data 234-2004, per Juan Alberto Oller Sanz, en nom i representació de la mercantil “Calviga, S.A”,
per a la seua tramitació conforme als articles 69.1 A) de la Llei 6/94, de 15 de novembre,
Reguladora de l'Activitat Urbanística Valenciana (LRAU), i 117 a 121 del Reglament de
Gestió Urbanística (Reial Decret 3.288/1978, de 25 d'agost), en la seua qualitat d'Agent
Urbanitzador del sector urbanitzable industrial SUR-8 (UE-1).
Vist que els terrenys afectats se situen en tres parcel·les adjudicades del projecte de
reparcel·lació de la Unitat d'Execució núm. 1, 1a fase, del sector SUR-8, ja ferm en via
administrativa, amb números T, U i Z i propietat, respectivament, de les mercantils “S.A.T
4962 Monzomar“, “Vitricol, S.A“ i de l'Ajuntament d'Onda, els límits actuals dels quals es
planteja regularitzar per tal de permetre el manteniment del pou de reg propietat de la
mercantil “S.A.T Monzomar“, als efectes de la seua utilització per a les finques que
mantenen l'explotació agrícola a l'exterior del sector, amb les correlatives compensacions
en metàl·lic per diferències de superfície.
Atès que es compleixen les condicions dels articles 117 i 118 del Reglament de Gestió
Urbanística per a la normalització de finques, per quant resulta precís regularitzar la
configuració física de les finques afectades sense que s'aprecie una diferència superior al
15% del valor de les finques resultants, plantejant-se la compensació en metàl·lic
d'aqueixes diferències.
Atès, de conformitat amb l'article 120 del Reglament de Gestió Urbanística en relació amb
l'article 69.1 A) de la LRAU, que el citat projecte ha sigut exposat al públic per quinze dies
hàbils, per mitjà de publicació d'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat (25-5-2004) i en
el Llevant de Castelló (4-5-2004), així com per mitjà d'avís individualitzat a les propietats
afectades (“Vitricol, S.A“ i “S.A.T 4962 Monzomar“), sense que durant l'anomenat període
s'hagueren presentat al·legacions.
Atès l'informe tècnic-jurídic emès pels serveis tècnics municipals, amb data 15 de juny del
2004, favorable a l'aprovació del projecte amb les modificacions corresponents.
Atès que l'òrgan competent per a l'aprovació del present Projecte és la Junta de Govern
local en virtut del Decret de l'Alcaldia núm. 1172/2004, de 24 de juny del 2003, pel qual es
delega en la Junta de Govern Local l'aprovació de “els instruments de gestió urbanística“.

Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a la Junta de Govern Local, la següents
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte de Normalització de finques presentat davant
de l'Ajuntament, per a la seua tramitació, per Juan Alberto Oller Sanz, en nom i
representació de la mercantil “Calviga, S.A“, en relació amb la regularització de límits de
tres parcel·les adjudicades del projecte de reparcel·lació de la UE-1, 1a fase, del sector
urbanitzable industrial SUR-8, amb números T, U i Z i propietat, respectivament, de les
mercantils “S.AT 4962 Monzomar“, “Vitricol, S.A“ i de l'Ajuntament d'Onda, per les raons
exposades.
Amb la regularització de límits aprovats s'introdueixen les següents modificacions al
projecte de reparcel·lació aprovat:
La finca adjudicada “T“, propietat de la mercantil SAT 4962 MONZOMAR, veu
incrementada la seua superfície adjudicada en 49,86 m2 a costa de la reducció en aqueixa
proporció de la finca adjudicada “U“, confrontant, quedant la primera parcel·la amb una
superfície adjudicada de 30.675,8 m2 i 22.966,42 m2/t d'aprofitament.
D'acord amb l'anterior, la finca adjudicada “U“, propietat de la mercantil “Vitricol, S.A“, veu
reduïda la seua superfície adjudicada en 49,86 m2, quedant amb una superfície neta de
35.322,13 m2 i un aprofitament de 26.445,25 m2/t.
Paral·lelament, la parcel·la adjudicada “Z“, propietat de l'Ajuntament d'Onda, no veu
alterada la seua superfície ni el seu aprofitament, si bé es modifiquen els seus límits per el
seu límit nord, per quant a més d'afrontar amb la parcel·la U afrontarà també amb la
parcel·la T.
SEGON. Acordar, com a conseqüència de l'anterior, la modificació del compte de
Liquidació provisional de les parcel·les afectades, introduint les pertinents compensacions
econòmiques pel desfasament de 49,86 m2, a raó de 38,32 euros/m2 urbanitzat (preu del
projecte de reparcel·lació), de manera que a la mercantil “Vitricol, S.A“ se li reconeix una
compensació a favor de 1.910,64 euros, a costa de “SAT 4962 MONZOMAR“, quanties
que regularitzarà l'Agent Urbanitzador en el Compte de liquidació individual d'ambdós
mercantils.
TERCER. Notificar el present acord als interessats en l'expedient, requerint a l'Agent
Urbanitzador “Calviga, S.A“ perquè procedisca a la protocol·lització notarial del present
acord i a la seua remissió d'ofici al registre de la Propietat corresponent, per a la seua
oportuna presa de raó en els termes de l'article 121.1 del Reglament de Gestió Urbanística.
QUART. Disposar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en
els termes de l'article 59.4 A) de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat
Urbanística Valenciana (LRAU).”
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 D'ACCEPTACIÓ DEL DESISTIMENT I ARXIU DE L'EXPEDIENT DE LA
LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A SERVICIOS FUNERARIOS MARCO SL, PER A LA
REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ D'UN CENTRE DE

TRANSFORMACIÓ AL CAMÍ DEL CEMENTERI, PARCEL·LA 92, POLÍGON 26.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/02, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Servicios Funerarios Marco SL, amb N.I.F. número B12.380.564, i domicili al carrer Cervantes número 4-b, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'un centre de transformació, al camí del Cementeri, parcel·la
92, polígon 26, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Juan
M. Díaz Gil.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 9 de febrer de 2004, es concedeix llicència
d'obres al projecte anterior.
Vist l'escrit presentat amb data 18 de maig de 2004, sol·licitant el desistiment en la
mencionada llicència.
En conseqüència, i de conformitat amb l'informe de l'Enginyer Tècnic indicant que la
instal·lació no està realitzada i l'informe jurídic incorporat a l'expedient, favorable a la
acceptació del desistiment de la llicència a l'empara del que disposa els articles 90 i 91 de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Acceptar el desistiment i arxiu de l'expedient de la llicència d'obres concedida
amb data 9 de febrer de 2.004 a Servicios Funerarios Marco SL, amb N.I.F. Número B12.380.564, i domicili al carrer Cervantes número 4-b, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'un centre de transformació al camí del Cementeri, parcel·la
92, polígon 26, sense perjudici de la possibilitat que siga sol·licitada nova llicència en un
expedient nou i distint.
SEGON.- 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.
19è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DEL DESISTIMENT I ARXIU DE L'EXPEDIENT DE LA
LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A SERVICIOS FUNERARIOS MARCO SL, PER A LA
REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA AÈRIA, AL
CAMÍ DEL CEMENTERI, PARCEL·LA 92, POLÍGON 26.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/02, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Servicios Funerarios Marco SL, amb N.I.F. número B12.380.564, i domicili al carrer Cervantes número 4-b, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'una línia aèria, al camí del Cementeri, parcel·la 92, polígon

26, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Juan M. Díaz Gil.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 9 de febrer de 2004, es concedeix llicència
d'obres al projecte anterior.
Vist l'escrit presentat amb data 18 de maig de 2004, sol·licitant el desistiment en la
mencionada llicència.
En conseqüència, i de conformitat amb l'informe de l'Enginyer Tècnic indicant que la
instal·lació no està realitzada i l'informe jurídic incorporat a l'expedient, favorable a la
acceptació del desistiment de la llicència a l'empara del que disposa els articles 90 i 91 de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Acceptar el desistiment i arxiu de l'expedient de la llicència d'obres concedida
amb data 9 de febrer de 2.004 a Servicios Funerarios Marco SL, amb N.I.F. Número B12.380.564, i domicili al carrer Cervantes número 4-b, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'una línia aèria, al camí del Cementeri, parcel·la 92, polígon
26, sense perjudici de la possibilitat que siga sol·licitada nova llicència en un expedient nou
i distint.
SEGON.- 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.
20è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
CORPORACIÓN SOULEN SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CINC NAUS SENSE ÚS
ESPECÍFIC, A LA PARCEL·LA NÚMERO 4 DE LA SUR-6.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/66, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Corporación Soulen SL, amb N.I.F. número B-12500377, i
domicili al carrer Falcons número 1, d'Onda, per a la construcció de cinc naus sense ús
específic, a la parcel·la número 4 de la SUR-6, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l'Enginyer Isidro Zarzoso Bayo, visat pel col·legi professional corresponent amb data 24 de
maig de 2004, el qual inclou com 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 urbanitzable SUR-6, 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, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “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 Soulen SL, amb N.I.F. número B12500377, i domicili al carrer Falcons número 1, d'Onda, per a la construcció de cinc naus
sense ús específic, a la parcel·la número 4 de la SUR-6, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l'Enginyer Isidro Zarzoso Bayo, visat pel col·legi professional corresponent
amb data 24 de maig de 2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El
pressupost de les obres es de 174.654'84 euros, i el constructor Ingenieria y Obras de
Castellón 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.
Existeix sistema separatiu d'abocaments, per la qual cosa s'hauran de contemplar per
separat les connexions d'aigües pluvials i residuals. Per als abocaments d'aigües residuals,
hauran de sol·licitar autorització d'abocament a l'Ajuntament, el qual la concedirà amb les
condicions d'abocaments que es fixen, no havent de connectar a la xarxa de aigües
residuals, fins que haja obtingut la corresponent llicència d'activitat.
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.
21è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
GAS NATURAL SDG SA, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE
LA CONNEXIÓ DE GAS A PERIS Y CÍA II, EN SUR-10.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/51, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Gas Natural SDG, SA, amb N.I.F. número A-08015497, i
domicili a l'avinguda de Balears número 69, de València, per a la construcció de la
connexió de gas a la mercantil Peris y Cia II, al carrer Trencadella número 1, parcel·les 3 i
5 de la SUR-10, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Industrial Pablo
Benlloch Castelló.
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, 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 , 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 a Gas Natural SDG, SA, amb N.I.F. número A-08015497, i
domicili a l'avinguda de Balears número 69, de València, per a la construcció de la
connexió de gas a la mercantil Peris y Cia II, al carrer Trencadella número 1, parcel·les 3 i

5 de la SUR-10, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Industrial Pablo
Benlloch Castelló. El pressupost de les obres es de 1.186'70 euros, i el constructor Obremo
.
Aquesta llicència es concedeix llevat del 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
Seguretat i Salut en el Treball.
Existeix fiança dipositada per import de 2.000 euros, i el terme de garantia serà de 12
mesos. En la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2004, s'ha concedit la
corresponent autorització del domini públic.
L'interessat haurà de comunicar l’acabament de les obres, presentant el corresponent
certificat final.
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.

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 quaranta minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

