ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-SIS DE GENER DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
vint-i-sis de gener 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, 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 19 DE GENER 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 19 de
gener 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'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI "SEGURETAT CAMPA
DE CAMIONS“.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de gener de 2004, de l’Alcaldia, que es passa a transcriure literalment:
“VIST l'expedient tramitat per a la contractació de referència.
RESULTANT que la Comissió de Govern, en sessió de 21-10-2003, va acordar la licitació
pública, per mitjà de Concurs, per procediment obert, aprovant l'expedient de contractació.
RESULTANT que en data 10-12-2003 es va celebrar l'acte d'obertura de pliques.
VIST l'informe de l'Enginyer Tècnic municipal de data 17-12-2003 sobre examen i valoració
de les ofertes presentades.
VISTA l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 17-12-2003, en la que es proposa

l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per la mercantil LLEVANTINA DE SERVEIS
GENERALS, SL
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 del 2003, de
delegació de competències en la Comissió de Govern.
L'Alcaldia eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Adjudicar el contracte a la mercantil LEVANTINA DE SERVICIOS GENERALES,
SL, CIF B46616009, com a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació,
per la quantitat de 10,20 euros/hora, i un termini de dos anys prorrogables pel màxim legal
permès. Els efectes del contracte començaran el dia 1 de febrer de 2004.
Segon.- Requerir a l'adjudicatari perquè constituïsca la fiança definitiva en el termini de
quinze dies, i firme el contracte en el termini d'un mes, respectivament, des de l'endemà al
de la notificació del present acord.
Tercer.Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa el servei de referència
a càrrec de la partida 2004 441 22710 del Pressupost General vigent, per un import previst
de 100.000 euros.
Quart.- Notificar el present acord a tots els oferents.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord als serveis econòmics i tècnics municipals als
efectes oportuns.
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament per a la firma 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.
3r) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE
D'OBRA: “VIAL PERIMETRAL ARRABAL DEL CASTILLO”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de gener de 2004, de l’Alcaldia, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud de la mercantil Construcciones Hermar Obras Públicas, S.A., de data
17/09/2003, de devolució de la fiança depositada en garantia del contracte d’obres “Vial
perimetral Arrabal Castillo”.
Vist que l'Ajuntament Ple, en sessió de data 30/09/1993 va adjudicar definitivament a
Construcciones Hermar Obras Públicas, S.A., el contracte d’obres “Vial perimetral
Arrabal Castillo”.
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
1.106.400 pessetes, constituïda en aval.

Vist l’informe redactat per la direcció facultativa, de data 20/01/2004, en el que manifesta
que el contracte s'ha efectuat conforme als plecs, no existint responsabilitat exigible al
contractista.
Vist que l'anunci ha estat publicat al BOP número 119 de data 20/09/2003, 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.
Atès que, de conformitat amb allò que disposa l'article 48 de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les administracions públiques i l'article 177 del vigent Reglament
General de Contractació de l'Estat, aprovada que siga la liquidació del contracte i
transcorregut el termini establit en garantia de l'execució del mateix, si no resultaren
responsabilitats que hagen d'exercitar-se sobre la fiança definitiva en el seu dia
constituïda pel contractista, es dictarà per l'Administració contractant acord de devolució
d'aquella, cancel·lant, si és procedent l'aval dipositat pel contractista.
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 del 2003, 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 Hermar Obras Públicas, S.A., amb CIF A46054680, la fiança dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte d'obres
“obra “Vial perimetral Arrabal Castillo“, per import de 1.106.400 pessetes (6.649,60
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.- Donar trasllat 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.
4t) PROPOSTA SOBRE EMPLAÇAMENT EN EL RECURS CONTENCIÓS 02/1228/2003.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència,
que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciós

administrativa, Secció Tercera, (Registre Entrada número 505 de 16/01/2004), sobre
emplaçament a l'Ajuntament en el recurs número 02/1228/2003 interposat per SAT Nº
3346 SAN ISIDRO contra l'aprovació del PAI i projectes de reparcel·lació i urbanització del
sector SUR-8.
Vist que segons el que disposa la Llei 7/85, art. 22.2.j., la competència per a acordar la
personació correspon al Ple.
Considerant que per acord de l'Ajuntament Ple, de data 30 de juny de 2003, es delega
en la Comissió de Govern, entre altres, la següent atribució: "1. L'exercici d'accions
judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència
plenària."
Aquest Tinent Alcalde, eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Comparèixer com a Administració demandada en el recurs contenciós
administratiu número 02/1228/2003 interposat per SAT Nº 3346 SAN ISIDRO contra
l'aprovació del PAI i projectes de reparcel·lació i urbanització del sector SUR-8.
SEGON.- Ordenar la remissió de l'expedient a la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
TERCER.- Designar per a la defensa i representació de l'Ajuntament als Lletrats Jazmín
María Blay Osuna i José Tomás Catalán Rubert, i Procurador a Pascual Llorens Cubedo.
QUART.- Traslladar aquest acord als advocats i procurador designats.
CINQUÉ.- Notificar immediatament a quants apareguen com interessats en l'expedient,
emplaçant-los perquè puguen personar-se com demandats en les interlocutòries, en el
termini de nou dies.
SISÉ.- Donar compte a la Comissió Informativa de Presidència, en compliment del que
disposa l'article 126.2 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.”
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'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PER A
LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES REGLADES PER A L'EXERCICI 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Participació
Ciutadana, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Comissió de Govern, de data 13 de gener de 2003, sobre sol·licitud de
subvenció a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana a l'empara de
l'Orde de la Conselleria de Benestar Social, de data 12 de desembre de 2002, publicada en
el DOGV núm. 4.402, de data 19 de desembre de 2002, per al manteniment del pla de
mesures d'inserció social per a l'exercici corresponent a l'any 2003 i prestacions
econòmiques reglades per a l'exercici 2003 i part de l'exercici 2003, amb un pressupost de

86.722,52 euros.
Vista la Resolució núm. 198CFPE03, de data 12 de maig de 2003, de la Conselleria de
Benestar Social de la Generalitat Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una
subvenció per a les prestacions econòmiques reglades per a l'exercici 2004, per import de
4.297,20 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) de la qual 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 Benestar Social de la Generalitat
Valenciana, per import 4.297,20 euros per a les prestacions econòmiques reglades per a
l'exercici 2004.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la
següent partida pressupostària i per l’import següent:
- Partida pressupostària 2004.314.48002, per import de 4.297,20 euros.
TERCER.- Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb l'Orde de
Conselleria de Benestar Social de data 12 de desembre de 2002, i se sol·licite 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.
6è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORT PER A FINANÇAR LA COMPETICIÓ DELS XXII JOCS
ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Dinamització
Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre de 10 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació I
Esports, per la qual es convoquen les subvencions destinades als ajuntaments o
institucions públiques municipals o supramunicipals que directament organitzen competició
municipal o intermunicipal dins del XXII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana,
publicada en el DOGV número 4.664, de 07/01/2004.
Vist el projecte elaborat per la Regidoria d'Esports, amb un pressupost de 11.911,78
euros, segons consta en la partida 452 22608.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 05/01/2004 i
número d'operació 2.2004.1.00007.

Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las 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'Alcadia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.”3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports a l'empara
de les bases publicades al DOGV núm. 4664, de 07/01/2004, per al finançament de
l'organització de la competició municipal del XXII Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana, amb un pressupost de 11.911,78 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en
cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents 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.
7è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORT PER A FINANÇAR EL PROGRAMA MUNICIPAL D'ACTIVITATS
FORMATIVES DE FPA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 de gener de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura,
que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre de 15 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport,
publicada al DOGV núm. 4661, de data 31 de desembre de 2003, per la qual es convoquen
ajudes econòmiques per a les corporacions locals que desenvolupen la formació de
Persones Adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2003.
Vist que l'Ajuntament du a terme el programa municipal d'Activitats Formatives de FPA,
amb un pressupost de 42.000 euros segons consta a la partida 451.22605.
Vists els certificats de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 25/09/2003,
i número d'operació 2.2003.1.09596 i 2.2003.1.09598.
Atès el disposat a 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 núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent

PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a l'empara
de les bases publicades al DOGV. núm. 4661 de data 31/12/2003, per al finançament del
programa municipal d'Activitats Formatives de FPA, amb un pressupost de 13.407 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents 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 DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME PER A FINANÇAR ACTIVITATS GENÈRIQUES DE LA XARXA
AFIC.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre de Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme, de 4 de desembre de 2003,
publicada en el DOGV de 15 de desembre de 2003, per la qual es regulen les ajudes en
matèria de modernització del comerç interior per a l'exercici 2003.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 19 de gener de
2004, i nombre d'operació: 2.2004.1.00062.
Atès el dispost en l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
l'art. 53 del 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.- Sol·licitar a la Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme, subvenció per a les
Activitats Genèriques de la xarxa AFIC, a l'empara de l'Ordre de 04-12-2003, publicada en
el DOGV de 15 de desembre de 2003, per import de 6.400,00 uros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Ordre de 4 de
desembre de 2003, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
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.
9è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME PER A FINANÇAR L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC
PER A L'AFIC.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre de Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme, de 4 de desembre de 2003,
publicada en el DOGV de 15 de desembre de 2003, per la qual es regulen les ajudes en
matèria de modernització del comerç interior per a l'exercici 2004.
Vist que l’Ajuntament te una Agent pel Foment d’Iniciatives Comercials integrat en la Xarxa
AFIC de la Direcció General de Comerç i que l'adquisició de ferramentes i aplicacions
informàtiques son imprescindibles per a la connexió de la xarxa i suposen una millora en la
gestió i prestació de serveis.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 19 de gener de
2004, i nombre d'operació: 2.2004.1.00059.
Atès el dispost en l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
l'art. 53 del 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.- Sol·licitar a la Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme, subvenció per a
l’adquisició d’equipament informàtic per a la AFIC, a l'empara de l'Ordre de 04-12-2003,
publicada en el DOGV de 15 de desembre de 2003, per import de 500,00 uros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Ordre de 4 de
desembre de 2003, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
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.
10è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA
D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME PER A FINANÇAR LES CAMPANYES D'ANIMACIÓ
COMERCIAL (PRIMAVERA I TARDOR).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 20 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre de Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme, de 4 de desembre de 2003,
publicada en el DOGV de 15 de desembre de 2003, per la qual es regulen les ajudes en
matèria de modernització del comerç interior per a l'exercici 2004.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 19 de gener de
2004, i nombre d'operació: 2.2004.1.00064.
Atès el dispost en l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
l'art. 53 del 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.- Sol·licitar a la Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme, subvenció per a la
realització de dues Campanyes d’Animació Comercial, campanya de primavera i campanya
de la tardor, a l'empara de l'Ordre de 04-12-2003, publicada en el DOGV de 15 de
desembre de 2003, per import de 5.000,00 uros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Ordre de 4 de
desembre de 2003, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
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.
11è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER MOYA Y MARTÍ, S.L., PER A EXERCIR L´ACTIVITAT DE
RESTAURANT, PER AMPLIACIÓ, EN CARRER CANTABRIA, 17.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/31, instruït a instàncies de Moya y Martí, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de “restaurant”, per ampliació, al carrer Cantabria, núm. 17
(abans Polígon Sepes, parcel·la I-2) .
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades, el Reial Decret 2819/82, de 27 d’agost de 1982, pel qual s’aprova el
Reglament General de Policia, Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques i els Serveis
Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.

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 Comissió de Govern Municipal:
“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 la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques, i
que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l'article 6 de la Llei 3/1989, de 2
de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
12è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER RAFCAL, S.L., PER A EXERCIR L´ACTIVITAT DE RESTAURANT
EN PLAÇA SIGLO XXI, S/N.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/87, instruït a instàncies de RAFCAL, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de “restaurant” a la Plaça Segle XXI, s/n.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades i la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat d'Espectacles Públics i
Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques i el
Veterinari de l’Àrea.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient SI s'han presentat al·legacions,
per: D. Francisco López Calbet, amb NIF: 40.431.957-G, i domicili en Onda, Plaça Zayan,
1-1º-A.

Atès que aquestes al·legacions han sigut informades per:
L’Assessor Jurídic de l’Àrea d’Ordenació del Territori, indicant:
“...La present al·legació ha d'enfocar-se des del punt de vista de l'exigència del compliment
en l'activitat de les mesures correctores legals una vegada esta haja obtingut la llicència
definitiva i haja començat a exercir-se. La present al·legació, doncs, conté més una
advertència de futur que una oposició a la tramitació actual de l'expedient d'activitat.
Procedimentalment, dir que la llicència definitiva haurà de concedir-se una vegada
verificada pels serveis tècnics municipals l'observança de les mesures correctores legals
previstes en el projecte tècnic, així com l'existència de totes les autoritzacions i informes
pertinents, de manera que l'exercici de l'activitat haurà de començar una vegada complides
estes exigències i obtinguda la llicència definitiva.
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 primer de la qual, lletra C, atribueix a la Comissió de
Govern: “1.- Informar expedients activitat qualificades.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques, i
que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei 3/1989, de
2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s'emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
13è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER AL MUNTATGE DE LA GRUA
SOL·LICITADA PER REFORMAS Y CONTRATAS SÁNCHEZ AMOROS, S.L., AL
CARRER ANSELMO COYNE NÚMEROS 2A AL 8A.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/03/11, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Reformas y Contratas Sánchez Amoros, S.L., amb N.I.F. número B12495933 i domicili al carrer Betxi, 2, de Vall d'Uixo, per a la instal·lació d’una grua al carrer
Anselmo Coyne números 2A al 8A, segons projecte redactat per l’Enginyer Tècnic

Industrial Vicente Ambou Segarra.
Vist que en la Comissió de Govern, de data 21 de juliol de 2003, es concedeix a
Kermogrup, S.A., llicència per a la construcció de 7 vivendes unifamiliars adossades, a
l'avinguda Anselmo Coyne 2A, 4, 4A, 6, 6A, 8 i 8A, 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 setembre de 2003, 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 Reformas y
Contratas Sánchez Amoros, S.L., amb N.I.F. número B-12495933 i domicili al carrer Betxi,
2, de Vall d'Uixo, al carrer Anselmo Coyne números 2A al 8A, segons projecte redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial Vicente Ambou Segarra.
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.
14è) PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D'ERROR EN L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN DE DATA 5 DE GENER DE 2004, SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
D'OBRES A NEUMÁTICOS ANDRÉS CATALÁN SL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/138, instruït com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Neumáticos Andrés Catalán SL, amb N.I.F. número B12095394, i domicili al carrer Camí de Ratils número 1, d'Onda, per a la construcció de
nau sense ús específic, al carrer Camí de Ratils número 1, del polígon industrial El
Colador, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Fernando Cardona
Gavalda, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 3 de desembre de 2003,
el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de gener de 2004, es
concedeix llicència d'obres al carrer Cantabria número 5.

Vist que d'ofici s'ha detectat un error en la ubicació de les obres, que son al carrer Camí
de Ratils número 1 en lloc del carrer Cantabria número 5.
En conseqüència, i de conformitat amb el informe jurídic incorporat a l'expedient,
favorable a la rectificació de la llicència, a l'empara del que disposa l'article 105.2 de la
Llei 30/1992
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú .
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Rectificar la llicència d'obres a Neumáticos Andrés Catalán SL , concedida en
la Junta de Govern Local de data 5 de gener de 2004, sent el lloc d'ubicació de les obres
el carrer Camí de Ratils número 1.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

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.

