ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA NOU DE FEBRER DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
nou de febrer 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 (excusa)
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 2 DE FEBRER 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 2 de
febrer 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 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A CONSELLERIA D'INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME, PER A FINANÇAR LA REALITZACIÓ DE LA FIRA DE COMERÇ
“SANT MIQUEL 2004”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de febrer 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: 2.2004.1.00065.

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.realització
l'Ordre de
36.000,00

Sol·licitar a la Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme, subvenció per a la
de la fira de comerç, anomenada Fira de Sant Miquel, 2004, a l'empara de
04-12-2003, publicada en el DOGV de 15 de desembre de 2003, per import de
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.
3r) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 03/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 de febrer 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 3/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003 , 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, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes

en la proposta d'operacions a ordenar núm. 3/2004, per import de 30.954,54 euros
(TRENTA MIL NOU-CENTS CINQUANTA QUATRE EUROS AMB CINQUANTA QUATRE
CÉNTIMS)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

N.I.F.
73364408C
B12034062
A12211629
B12018107
B46394987
E12048385
B12204590
B12007720
B12007720
B12007720
A08066896
A08066896
A08066896
A08066896
A08066896
18885352Y
B12032157
A78923125
18922109D
B12032157
B96923198
B96923198
B96923198
B12018107
A83052407
A83052407
A83052407
B12334371
18891671T
18891671T
E12225348
A08015646
B12475273
B12475273
B12475273
B12475273

TITULAR
LAGE COLLADO VICENTE
PEDRIMAR S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
REMABAPI S L
ELECTRONICA GUIREX S L
TALLERES GAGIMA C B
CERRAJERIA VIAL S L
MAQUIVER S L
MAQUIVER S L
MAQUIVER S L
METALCO S A
METALCO S A
METALCO S A
METALCO S A
METALCO S A
MARTINEZ FRANCO ANGEL
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
TELEFONICA MOVILES ESPA¥A S A
IZQUIERDO RUBIO M JOSE
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
REMABAPI S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
HIJOS DE REGINA PERIS S L
ESCRIBANO MARTI M CARMEN
ESCRIBANO MARTI M CARMEN
ONDA CRISTAL C B
CARBUROS METALICOS S A
SUMELECO S L
SUMELECO S L
SUMELECO S L
SUMELECO S L
TOTAL

IMPORT
35,44
1.907,88
210,53
34,80
1.256,77
53,99
906,20
210,99
535,48
334,74
76,64
499,38
520,77
499,38
492,30
134,03
60,00
1.049,31
2.552,00
603,79
1.429,29
2.954,02
2.359,50
7.913,13
1.094,50
1.355,11
257,85
13,49
212,74
723,84
348,82
211,72
6,59
6,95
50,44
42,13
30.954,54

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 3/2004, per import de 30.954,54 euros (TRENTA MIL NOUCENTS CINQUANTA QUATRE EUROS AMB CINQUANTA QUATRE CÉNTIMS) “
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors

Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA RELATIVA A LA SOL·LICITUD DEL C.D. ONDA DE SUBSTITUCIÓ DE 2
REBUTS EN LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ANY 2003.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit presentat pel C.D. Onda sol·licitant la substitució de dos rebuts en la justificació
presentada de la subvenció concedida per l'Ajuntament d'Onda per l'any 2003.
Vist l'informe del Gestor d' Esports, de data 26 de gener de 2004, en el que fa constar que
els rebuts a substituir no modifiquen el contingut de la justificació de la subvenció del C.D.
Onda, aprovada en data 17 de novembre d 2003.
Vist l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que estableix: “Les
Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.”
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 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”.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
S'eleva a la Junta de Govern la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Rectificar, a instància del CD ONDA, l'error material en l'acord de la Comissió de Govern
de data 17 de novembre de 2003, en el sentit de substituir 2 rebuts a nom de Iván Pérez
Calle, per imports de 960 i 1.440 euros respectivament, per 2 rebuts a nom de Iván Manuel
Pérez, per imports de 960 i 1.440 euros respectivament, quedant la justificació de la
subvenció concedida al C.D. ONDA pel mateix import.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER ÁREA
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN S.L.L., PER A L'ENDERROCAMENT D'UNA VIVENDA,
AL CARRER MAESTRO GINER NÚMERO 10.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 2 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/01, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Área General de Construcción S.L.L., amb N.I.F. número B12536181, i domicili al polígon industrial La Cosa nau 11, d'Onda, per a l'enderrocament
d'una vivenda, al carrer Maestro Giner número 10, segons projecte adjunt redactat per
l’Arquitecte Tècnic Belén Gaya Fuentes, visat pel col·legi professional corresponent i el
qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que l'edifici sobre el que es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-2, amb la urbanització finalitzada y
amb tots els serveis urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències.
Atès que la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de solars
que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que graven la
propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe de
l’Arquitecte Municipal de data 26 de gener de 2.004.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
Comissió de Govern: “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 Área General de Construcción S.L.L., amb N.I.F.
número B-12536181, i domicili al polígon industrial La Cosa nau 11, d'Onda, per a
l'enderrocament d'una vivenda, al carrer Maestro Giner número 10, segons projecte adjunt
redactat per l’Arquitecte Tècnic Belén Gaya Fuentes, visat pel col·legi professional
corresponent i el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de
les obres es de 2.282'02 euros, i el constructor Área General de Construcción SLL.
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.
Abans de l'inici de la demolició es col·locarà una tanca de protecció en via pública, a una
distància no menor de 2m de la façana, havent d'obtindre per a això la corresponent
ocupació de via pública.
En la façana que de a via pública es col·locaran proteccions com a xarxes, lones, així com
una pantalla rígida inclinada, que arrepleguen les runes o ferramentes que pogueren caure.
Durant les obres de demolició no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en
els vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde. A més es protegiran els elements de serveis públics que puguen ser afectats pel
derrocament, com a boques de reg, trapes, albellons, arbres, faroles i voreres.
Durant l'execució de l'enderrocament es procedirà al regat de les runes, per a minimitzar la
producció de pols i a la protecció de la via pública.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 30 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 1 mes 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.
6è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER ANA
MUÑOZ SÁNCHEZ, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR AL
CARRER GRANADA 19, CANTÓ A RAMÓN J. SENDER.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/124, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Ana Muñoz Sánchez, amb N.I.F. número 52.798.562-S, i
domicili al carrer Arrabal del Castillo número 20, d'Onda, per a la construcció d'una vivenda
unifamiliar al carrer Granada 19, cantó a Ramón J. Sender, segons projecte adjunt redactat
per l’Arquitecte Pau Arrandis García, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i
salut.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-A, amb la urbanització finalitzada y
amb tots els serveis urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències.
Atès que la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de solars
que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que graven la
propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe de
l’Arquitecte Municipal de data 26 de gener de 2.004.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
Comissió de Govern: “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 Ana Muñoz Sánchez, amb N.I.F. número
52.798.562-S, i domicili al carrer Arrabal del Castillo número 20, d'Onda, per a la

construcció d'una vivenda unifamiliar al carrer Granada 19, cantó a Ramón J. Sender,
segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecte Pau Arrandis García, el qual inclou com
annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 36.275 euros, i el
constructor Construcciones Forés Alegre 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, i existeix designació d'Arquitecte
Tècnic, com a director de l'execució de l'obra.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 12 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
7è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
CARMEN PILAR MUNDINA SOL, PER A L'ENDERROCAMENT D'UNA VIVENDA, AL
CARRER SAN LUIS NÚMERO 10.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 2 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del

Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/06, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Carmen Pilar Mundina Sol, amb N.I.F. número 18.903.371Q, i domicili al carrer Ramón y Cajal número 2-4º, d'Onda, per a l'enderrocament d'una
vivenda, al carrer San Luis número 10, segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecte Pau
Arrandis García, visat pel col·legi professional corresponent i el qual inclou com annex
estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que l'edifici sobre el que es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-1, amb la urbanització finalitzada y
amb tots els serveis urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències.
Atès que la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de solars
que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que graven la
propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe de
l’Arquitecte Municipal de data 26 de gener de 2.004.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
Comissió de Govern: “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 Carmen Pilar Mundina Sol, amb N.I.F. número
18.903.371-Q, i domicili al carrer Ramón y Cajal número 2-4º, d'Onda, per a
l'enderrocament d'una vivenda, al carrer San Luis número 10, segons projecte adjunt
redactat per l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat pel col·legi professional corresponent i
el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de
3.535 euros, i el constructor David Macián García.
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.
Abans de l'inici de la demolició es col·locarà una tanca de protecció en via pública, a una
distància no menor de 2m de la façana, havent d'obtindre per a això la corresponent
ocupació de via pública.
En la façana que de a via pública es col·locaran proteccions com a xarxes, lones, així com
una pantalla rígida inclinada, que arrepleguen les runes o ferramentes que pogueren caure.
Durant les obres de demolició no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en
els vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde. A més es protegiran els elements de serveis públics que puguen ser afectats pel
derrocament, com a boques de reg, trapes, albellons, arbres, faroles i voreres.
Durant l'execució de l'enderrocament es procedirà al regat de les runes, per a minimitzar la
producció de pols i a la protecció de la via pública.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 30 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 1 mes 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.

8è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
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 3 de febrer 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, en el camí del Cementeri, parcel·la 92,
polígon 26, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Juan M.
Díaz Gil.
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 de 2003, de delegació de competències,
el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern: “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 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, en el camí del Cementeri, parcel·la 92,
polígon 26, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Juan M.
Díaz Gil. El pressupost de les obres es de 4.774'43 euros, i el constructor Instalaciones
Eléctricas Badenes SL.
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.
Els suports tocant a via pública, se situaran a una distància mínima de 6 m.de l'eix de la
mateixa.
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: 3 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.
9è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
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 2 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/03, 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, en el camí del Cementeri,
parcel·la 92, polígon 26, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Juan M. Díaz Gil.
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 de 2003, de delegació de competències,
el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern: “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 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, en el camí del Cementeri,
parcel·la 92, polígon 26, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Juan M. Díaz Gil. El pressupost de les obres es de 9.795 euros, i el constructor

Instalaciones Eléctricas Badenes SL.
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.
Els suports tocant a via pública, se situaran a una distància mínima de 6 m.d e l'eix de la
mateixa.
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: 3 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.
10è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
FUNERARIA SAN JOAQUÍN SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN
LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA SUBTERRÀNIA, AL CAMÍ DEL CEMENTERI,
PARCEL·LES 44-A I 44-B, POLÍGON 26
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/04, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Funeraria San Joaquín SL, amb N.I.F. número B12.464.665, i domicili al carrer San Joaquín 17, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'una línia subterrània , en el camí del Cementeri, parcel·les
44-a i 44-b, polígon 26, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Juan M. Díaz Gil.

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 de 2003, de delegació de competències,
el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern: “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 Funeraria San Joaquín SL, amb N.I.F. número B12.464.665, i domicili al carrer San Joaquín 17, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'una línia subterrània , en el camí del Cementeri, parcel·les
44-a i 44-b, polígon 26, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Juan M. Díaz Gil. El pressupost de les obres es de 18.764'93 euros, i el
constructor Instalaciones Eléctricas Badenes SL.
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.
Els suports tocant a via pública, se situaran a una distància mínima de 6 m.de l'eix de la
mateixa.
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: 3 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.
11è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
FUNERARIA SAN JOAQUÍN SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN
LA INSTAL·LACIÓ D'UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ, AL CAMÍ DEL CEMENTERI,
PARCEL·LES 44-A I 44-B, POLÍGON 26.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/05, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Funeraria San Joaquín SL, amb N.I.F. número B12.464.665, i domicili al carrer San Joaquín 17, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'un centre de transformació , en el camí del Cementeri,
parcel·les 44-a i 44-b, polígon 26, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer
Tècnic Industrial Juan M. Díaz Gil.
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 de 2003, de delegació de competències,
el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern: “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 Funeraria San Joaquín SL, amb N.I.F. número B12.464.665, i domicili al carrer San Joaquín 17, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'un centre de transformació , en el camí del Cementeri,
parcel·les 44-a i 44-b, polígon 26, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer
Tècnic Industrial Juan M. Díaz Gil. El pressupost de les obres es de 18.764'93 euros, i el
constructor Instalaciones Eléctricas Badenes SL.
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.
Els suports tocant a via pública, se situaran a una distància mínima de 6 m.de l'eix de la
mateixa.
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: 3 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.
12è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER PROSOLVYM SL,
EN GARANTIA DE LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ
EN SUR-9, EN L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 8832/02/92.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 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 3710/04/01, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Prosolvym SL, amb N.I.F. Número B-12392452 i domicili al carrer
Concepción número 40, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada com a garantia
de la instal·lació d'una línia subterrània de mitja tensió en SUR-9, en l'expedient de llicència
d’obres número 8832/02/92.
Vist que, en garantia de la instal·lació d'una línia subterrània en SUR-9, es va dipositar per
Prosolvym SL, amb data 18 de setembre de 2002, fiança per import de 1.200 euros.
Vist que per l'Enginyer Tècnic 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 de 2003, de delegació de competències, el
punt quart de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “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 Prosolvym SL, amb N.I.F.
Número B-12392452 i domicili al carrer Concepción número 40, d'Onda, com a garantia de
la instal·lació d'una línia subterrània de mitja tensió en SUR-9, en l'expedient de llicència
d’obres número 8832/02/92.
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.
13è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER PROSOLVYM SL,
EN GARANTIA DE LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ
EN SUR-9, EN L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 8832/02/93.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 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 3710/03/78, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Prosolvym SL, amb N.I.F. Número B-12392452 i domicili al carrer
Concepción número 40, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada com a garantia
de la instal·lació d'una línia subterrània de baixa tensió en SUR-9, en l'expedient de
llicència d’obres número 8832/02/93.
Vist que, en garantia de la instal·lació d'una línia subterrània en SUR-9, es va dipositar per
Prosolvym SL, amb data 5 de desembre de 2002, fiança per import de 1.500 euros.
Vist que per l'Enginyer Tècnic 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 de 2003, de delegació de competències, el
punt quart de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “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 Prosolvym SL, amb N.I.F.
Número B-12392452 i domicili al carrer Concepción número 40, d'Onda, com a garantia de
la instal·lació d'una línia subterrània en SUR-9, en l'expedient de llicència d’obres número
8832/02/93.
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.
14è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER CERAWOLD
CERÁMICAS SA, EN GARANTIA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE NAUS SENSE
ÚS ESPECÍFIC, EN LA PARCEL·LA 9 DE LA SUR-9, EXPEDIENT DE LLICÈNCIA
D’OBRES NÚMERO 883/02/55.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 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 3710/03/57, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Cerawold Cerámicas SA, amb N.I.F. número A-12373817 i domicili al carrer
Illes Balears número 1, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada com a garantia de
les obres de construcció de naus sense ús específic, en la parcel·la 9 de la SUR-9,
expedient de llicència d’obres número 883/02/55.
Vist que, en garantia de de les obres de construcció de naus sense ús específic, en la
parcel·la 9 de la SUR-9, es va dipositar per Cerawold Cerámicas SA, amb data 15 d'abril de
2002, fiança per import de 23.196'89 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic 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 de 2003, de delegació de competències, el
punt quart de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “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 Cerawold Cerámicas SA, amb
N.I.F. número A-12373817 i domicili al carrer Illes Balears número 1, d'Onda, com a
garantia de les obres de construcció de naus sense ús específic, en la parcel·la 9 de la
SUR-9, expedient de llicència d’obres número 883/02/55.
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.

15è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER KALEYDOS
DESING SL, EN GARANTIA DE LA REPOSICIÓ DE PAVIMENT, EN L'EXPEDIENT DE
LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 8832/02/62.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 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 3710/03/20, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Kaleydos Desing SL, amb N.I.F. Número B-96706461 i domicili a la
carretera de València-Barcelona, km 64, de Castelló, per a la devolució de la fiança
dipositada com a garantia de la reposició de paviment, en l'expedient de llicència d’obres
número 8832/02/62.
Vist que, en garantia de la reposició del paviment, es va dipositar per Kaleydos Desing SL,
amb data 18 de setembre de 2002, fiança per import de 1.200 euros.
Vist que per l'Enginyer Tècnic Municipal, s'ha informat que no hi ha inconvenient algun
perquè es procedisca a la devolució de la fiança depositada.
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 de 2003, de delegació de competències, el
punt quart de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “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 depositada per Kaleydos Desing SL, amb
N.I.F. Número B-96706461 i domicili a la carretera de València-Barcelona, km 64, de
Castelló, com a garantia de la reposició de paviment, en l'expedient de llicència d’obres
número 8832/02/62.
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 ESFERA OBRAS
Y SERVICIOS, S.L., EN GARANTIA DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA UNITAT
D'EXECUCIÓ 10.1 ZONA UFA U-14 (LA BARONIA).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 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 3710/03/13 que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per la mercantil Esfera Obras y Servicios, SL, amb CIF número A12003398, i
domicili al carrer Islas Canarias, s/n d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada en
garantia de les obres de urbanització de la unitat d'execució 10.1 zona UFA U-14 (La
Baronia).
Vist que, en garantia de les obres, l'interessat va dipositar fiança per import de 18030'36
euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic 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 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències, el
punt quart de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: "10.- Aprobar la
devolución de fianzas".
Vist l'intervingut i conforme de la present proposta efectuat per Intervenció.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Esfera Obras y Servicios, SL,
amb CIF número A12003398, i domicili al carrer Islas Canarias, s/n d'Onda, per a la
devolució de la fiança dipositada en garantia de les obres de urbanització de la unitat
d'execució 10.1 zona UFA U-14 (La Baronia), per import de 18.030'36 euros.
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.- Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica, als efectes oportuns.“
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
17è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER AL MUNTATGE DE LA GRUA
SOL·LICITADA PER CONSTRUCCIONES MARIANO MARTÍNEZ S.L., AL CARRER
MALLORCA NÚMERO 25.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/2, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Construcciones Mariano Martínez S.L., amb N.I.F. número B12093860 i domicili al carrer Santa Rita número 27, d'Onda, per a la instal·lació d’una grua
al carrer Mallorca número 25, segons projecte redactat per l’Enginyera Tècnica Industrial
Elena Lahoz Casinos.

Vist que en la Junta de Govern Local, de data 5 de gener de 2004, es concedeix a
Promociones Onda Cases S.L., llicència per a la construcció d'un edifici compost de 15
vivendes, 4 locals i garatge, al carrer Mallorca número 25 cantó al carrer Sicilia, 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 4
de febrer de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Construcciones
Mariano Martínez S.L., amb N.I.F. número B-12093860 i domicili al carrer Santa Rita
número 27, d'Onda, al carrer Mallorca número 25, segons projecte redactat per l’Enginyera
Tècnica Industrial Elena Lahoz Castinos.
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.
18è) PROPOSTA D'INFORME FAVORABLE EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER MARÍA TERESA FERNÁNDEZ CALONGE, PER A
EXERCIR L'ACTIVITAT DE GABINET D'ESTÉTICA, EN CARRER FALCONS, 15-2º.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 2 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/71, instruït a instàncies de Mª Teresa Fernández Calonge,
sol·licitant llicència per a exercir l´activitat de gabinet d’estètica, amb instal·lació d’aire
acondicionat, per trasllat i perfeccionament, en carrer Falcons, 15-2º-2ª.
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 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 SI s’han presentat al·legacions
per: D. Vicente Gayet Martínez y Dª Mª Pilar Guinot Momplet, amb DNI: 18.808.528 i

18.862.580, respectivament, i domiciliats ambdós en Onda, carrer Falcons, 15-2º-1, sobre
instal·lació en el celobert de la comunitat de propietaris de l’edifici del carrer Falcons, 15,
d'un aparell d'aire acondicionat que ocasiona molèsties a causa del soroll que produïx i que
ha sigut instal·lat sense el consentiment de la Comunitat de Propietaris de l'edifici.
Atès que d’una banda, l’Enginyer Tècnic Municipal, ha fet l'informe escaient sobre aquesta
al·legació, on indica que visitada l'activitat, en el celobert comunitari hi ha una instal·lació
d'aire acondicionat, la unitat condensadora de la qual, produïx sorolls que poden causar
molèsties; i que hi ha una dependència en el local, en la qual es realitzen tractaments, que
a causa de l'ús de diversos productes, poden produir olors i, proposant com a mesures
correctores a instal·lar per a evitar les citades molèsties, les següents:
1. Realitzar la insonorització de la mencionada unitat condensadora per mitjà d'una
carcassa aïllant.
2. Instal·lar un aparell generador d'ozó en la dependència on es realitzen els tractaments.
Atès que per el T.A.G. de l’Àrea d’Ordenació del Territori, també s'han informat les
al·legacions presentades, indicant que de les mateixes no es desprèn cap obstacle per a la
represa de l'expedient, havent d'adoptar-se pel sol·licitant de la llicència, les mesures
correctores senyalades per a obtindre la llicència d'obertura corresponent; i, respecte a la
instal·lació de l'aire condicionat, sense el consentiment de la Comunitat de Propietaris de
l'edifici, que és una qüestió d'índole exclusivament privada, que ha de resoldre's entre el
sol·licitant de la llicència, els al·legadors i la Comunitat de Propietaris sense la intervenció
de l'Ajuntament
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients 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 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.
19è) PROPOSTA D'INFORME FAVORABLE EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER VICENTE JOSÉ MONTOLIU IBÁÑEZ, PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT D'EXPOSICIÓ I VENDA MENOR D'ARTICLES D'ESPORT, EN CARRER
SICÍLIA, 10-BAIX.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/102, instruït a instàncies de Vicente José Montoliu Ibáñez,
sol·licitant llicència per a exercir l´activitat d’exposició i venda menor d’articles d’esport, en
C/ Sicilia, 10-baix-1.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos 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 d’activitats qualificades.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i 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.
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.

