ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA HUIT DE MARÇ DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
huit de març de dos mil quatre, es reuneixen en el Saló de Comissions, a fi de celebrar
sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, i davall la
Presidència de l’Alcalde, Enrique Navarro Andreu, els següents Tinents d'Alcalde:
María Lidón Adelantado Puchal
José Martínez Belloso
José Miguel Morte Poles
Joaquín Nebot Monzonís
Antonio López Marín de Robles
Juan Miguel Salvador Pérez
Joaquín Aguilella Aguilella
Assistits de l'Oficial Major, Secretari P.S., Carlos Forés Furió, i de la Interventora acctal.
Rosa María Gómez Sancho.
Existint quòrum suficient, la Presidència declara oberta la sessió, i es procedeix a l'examen
dels assumptes que a continuació es relacionen:

PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 1 DEMARÇ 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 1 de
març 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'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vista la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de “Equipaments
Informàtics”, el pressupost de la qual ascendeix a 30.000,00 euros.
Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

(TRLCAP), segons el qual: Als contractes l'adjudicació del qual es regeix per la present Llei
precedirà la tramitació de l'expedient de contractació que s'iniciarà per l'òrgan de
contractació justificant la necessitat de la mateixa.
Considerant l'execució del mateix necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb el que disposa els articles 13 i 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(TRLCAP), per tractar-se el seu objecte d'una competència municipal recollida en el Capítol
III del Títol II de la Llei 7/85, de 2 d'abril.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Incoar expedient per a la contractació del subministrament de “Equipaments
Informàtics”, el pressupost de la qual ascendeix a 30.000,00 euros.
Segon.- L'expedient es tramitarà amb caràcter ordinari, mitjançant procediment negociat
sense publicitat (atés que la quantia no supera els 30.050,61 euros). A l'efecte es proposa
sol·licitar als serveis municipals corresponents, per a la seua incorporació a l'expedient, la
documentació necessària.
Tercer.- Completat l'expedient de contractació de conformitat amb el que disposa l'article
69 TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació, aprovant el mateix, i disposant
l'obertura del procediment d'adjudicació.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES “CONSTRUCCIÓN
MUSEO DEL AZULEJO 1ª FASE”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'expedient tramitat per a la modificació del contracte de referència.
Resultant que l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 24-09-2001, va acordar
adjudicar a la mercantil Barbi Gres Mediterraneo, S.A., el concurs convocat per a la
contractació de l'obra "Museu del Taulell 1a fase“, d'acord amb la seua oferta per import de
464.180.506 pessetes (2.885.942,96 euros), i un termini d'execució plurianual.
Resultant que com a conseqüència de l'anterior, en data 25-10-2001, es va firmar el
corresponent contracte administratiu.

Considerant que en l'execució de les obres compreses en el projecte de referència s'ha
advertit la necessitat de complementar les mateixes a fi de millorar el seu resultat final, i
que les modificacions obeïxen a raons d'interés públic, i són degudes a necessitats noves i
causes imprevistes justificades degudament en el projecte complementari, les quals
impliquen un sobre cost de 233.863,20 euros.
Vistos l'informe del Director Facultatiu de data 23-12-2003, i l'informe jurídic de data 3-32004.
Vistos el certificat de retenció de crèdit de data 21-10-2003, i la fiscalització de la present
proposta emesos per la Intervenció municipal.
Vista la conformitat a la modificació expressada pel contractista mitjançant la firma dels
preus reflectits en el projecte complementari.
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 l'acord plenari de data 30-6-2003 sobre delegació de competències a
la Comissió de Govern.
Eleve la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Modificar el contracte subscrit en data 25-10-2001 amb l'empresa Barbi Gres
Mediterranoe, SA, hui BM3 Obras y Servicios, SA, CIF A96687249, per a l'execució de
l'obra "Museu del Taulell 1a fase“.
Segon.- Requerir a l'adjudicatari perquè reajuste la fiança definitiva i firme el contracte
administratiu en el termini de quinze dies i un mes, respectivament, des de la recepció de la
notificació del present acord.
Tercer.- Disposar la despesa a càrrec de la partida 2004 IR04 451 60100 del Pressupost
General vigent.
Quart.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i tècnics municipals als efectes
oportuns.
Quint.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente 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.
4t) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 08/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de març 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 8/2004, 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 Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 8/2004 per import de
247.152,07 euros (DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL CENT CINQUANTA-DOS
EUROS AMB SET 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

N.I.F.
E12048385
E12048385
E12048385
B12478806
18885352Y
B12298915
E12048385
B12215943
73353854T
B12426318
B12004800
A12211629
B12475273
18885352Y
B12364782
18885352Y
18885352Y
B12352480
X0633201B
B12382115
A46229290
B12091245
B12049219
18885352Y
A46229290
19331744Z

TITULAR
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
LLANSOLA Y PRADES S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
SUMINISTROS VIVES S L
TALLERES GAGIMA C B
CONSTRUCCIONES MOLINA-RUBIO S L
BADENES PEREZ JUAN
BROSOVI S L
EL BARCO S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
SUMELECO S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
GUINOT SELMA S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
SOL EUROPA I S L
VOLPE LAURA
CAN-KABUL S L
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
GRAFICAS CASTAÑ S L
FERRETERIA SALVIA S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
BLASCO BROCH AGUSTIN

IMPORT
29,58
950,38
365,23
12,18
293,02
93,82
69,60
641,48
2.954,23
1.067,52
92,80
285,50
24,82
463,57
4.064,67
161,76
139,08
11.850,00
1.090,80
1.742,93
515,04
278,40
1.598,20
5.054,63
128,76
1.157,37

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

B96923198
B46698999
B46698999
B12360012
B12360012
B12573713
B12360012
38392042M
A46229290
A12455515
22503727K
B12091245
B12091245
G59953539
B12527099
B12379780
B12527099
A83052407
A83052407
A08627333
B80441306
B12360012
18931082N
18931082N
B12360012
B12360012
18931082N
B50652395
B96679147
B12379780
B12379780
B12379780

GESTION CUATROCIENTOS S L
PICASENTOUR S L
PICASENTOUR S L
GRAFIQUES ONDA S L
GRAFIQUES ONDA S L
ARGOT CULTURAL S L - LIBRERIA
GRAFIQUES ONDA S L
CALVO PASTOR ENRIQUE
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
BOSCH IZQUIERDO JUAN DOMINGO
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
ASOCIACION ICOM-COMITE ESPAÑOL
ONDASPORT S L
INDECAS S L
ONDASPORT S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
LA LEY ACTUALIDAD S A
GUILBERT ESPAÑA S L
GRAFIQUES ONDA S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GRAFIQUES ONDA S L
GRAFIQUES ONDA S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
LIBRERIA DIFUSION DEL LIBRO
TAHOE-ESTIU SPORT S L
INDECAS, S.L.
INDECAS, S.L.
INDECAS, S.L.
TOTAL

762,33
78,40
48,00
2.685,23
265,18
170,46
535,92
120,00
371,20
418,30
513,60
1.379,98
974,40
325,00
11.911,78
2.806,14
3.698,89
235,00
306,10
182,00
1.959,41
242,61
17,21
61,42
228,68
101,21
232,72
59,37
876,96
68.812,13
109.058,33
2.588,74
247.152,07

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la
proposta d'operacions a ordenar núm. 8/2004 per import de 247.152,07 euros (DOSCENTS QUARANTA-SET MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SET CÉNTIMS) “
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è) PROPOSTA DE RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS PER CERTIFICACIONS
D'OBRES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord d’adjudicació de les obres a què es refereixen les certificacions d’obres a les

que es fa referència a continuació.
Vistes les pròpies certificacions d’obres, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
Vista la Resolució de l’Alcaldia, de data 3 de març de 2004, d’aprovació del reconeixement
d’obligacions a “Sedesa Obras y Servicios, S.A”., corresponents a la certificació nº. 17 de
l’obra “Adecuació C.P. Mestre Caballero”.
Vist l’endós de la dita certificació a favor del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
De conformitat amb el disposat a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; y la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions contingudes en les certificacions
que a continuació es relacionen:
PDA.PTARIA.

TITULAR

N.I.F.

2004
IR04
6220501

451 SEDESA
Certificació nº. 18 corresponent a l'obra “
“Adecuación C.P. Mestre Caballero”, de
octubre
2004 IR04 511 63000
LUIS BATALLA, S.A.
Certificació nº. 1 corresponent a l'obra
“Paso
camino
Santa
Catalina
al
Cementerio”
2004 IR04 511 63000
LUIS BATALLA, S.A.
Certificació nº. 2 corresponent a l'obra
”Paso
camino
Santa
Catalina
al
Cementerio”
2004 IR04 511 63000
LUIS BATALLA, S.A.
Certificació nº. 3 corresponent a l'obra
“”Renovación
Urbana
C/
Monseñor
Fernando Ferris”
JUAN JOSE SANCHEZ LOPEZ, S.A.
Certificació de Liquidació corresponent a
l’obra “Adecuación de Explanada en Artesa”

IMPORT
EUROS

A46395075

73.664,00

A46076873

19.212,72

A46076873

10.942,58

A46076873

62.228,95

A12088779

0,00

TOTAL CERTIFICACIONS

166.048,25

SEGON.- Aprovar l’ordenació del pagament de les obligacións anteriors.
TERCER.- Aprovar l’ordenació del pagament a BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., de
les següents obligacions:
PDA. PTARIA
2004 IR 451 6220501
2004 IR03 451 6220501

Nº OPERACIÓ
2.2004.1.01629
2.2004.1.01630

TITULAR
SEDESA OBRAS Y SERVICIOS , S.A.
SEDESA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
Certif. nº. 17 obra “Adecuación C.P.
Mestre Caballero”
TOTAL

N.I.F.
A46395075

IMPORT
338.083,96

A46395075

395.172,67

733.256,63

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 PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A JOSÉ
COBOS BELINCHÓN, PER A LA REFORMA INTERIOR DE VIVENDA, AL CARRER
SAN BLAS NÚMERO 15.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit de sol·licitud de pròrroga de José Cobos Belinchón, amb N.I.F. Número
18.988.410-R, i domicili al carrer Ronda número 40, d'Onda, en l'expedient número
8832/02/28, de llicència d'obres consistents en la reforma interior de la vivenda, al carrer
San Blas número 15.
Atès que de conformitat amb què 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 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 cinqué de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern:” 5.Concedir i denegar pròrroga de llicència d'obres”.
En conseqüència, i de conformitat amb l'informe tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorable a la concessió de la pròrroga.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir pròrroga de sis mesos a la llicència d'obres majors concedida el 23 de
setembre de 2002, per a la realització d'obres consistents en la reforma interior de la
vivenda, al carrer San Blas número 15, i que tindrà efectes a partir de la data de notificació
del present acord.
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.
7è) PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A VICENTE
MARTÍ MANUEL, PER A L'ENDERROC I CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR, A
LA PLAÇA RAVAL DE SANT JOSEP, 50.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit de sol·licitud de pròrroga de Vicente Martí Manuel, amb N.I.F. Número
73.353.797-N, i domicili al carrer Virgen del Carmen 30-3ª-B, d'Onda, en l'expedient
número 883/99/307, de llicència d'obres consistents en l'enderroc i construcció de vivenda
unifamiliar, a la plaça Raval de Sant Josep, 50.

Atès que de conformitat amb què 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 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 cinqué de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern:” 5.Concedir i denegar pròrroga de llicència d'obres”.
En conseqüència, i de conformitat amb l'informe tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorable a la concessió de la pròrroga.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir pròrroga de dotze mesos a la llicència d'obres majors concedida el 24
de febrer de 2003, per a la construcció de vivenda unifamiliar, a la plaça Raval de San
Josep número 50, i que tindrà efectes a partir de la data de notificació del present acord.
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.
8è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER PERIS
Y CÍA S.A., PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ
D'UNA LÍNIA DE MITJA TENSIÓ, A LES PARCEL·LES 3-5, DE LA SUR-10.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/19, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Peris y Cía S.A., amb N.I.F. número A-12003950, i domicili
a l'avinguda Manuel Escobedo número 26, d'Onda, per a la realització d'obres consistents
en la instal·lació d'una línia de mitja tensió, a les parcel·les 3-5, de la SUR-10, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Industrial Marcos Gaya Fuentes.
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 Peris y Cía S.A., amb N.I.F. número A-12003950, i domicili a
l'avinguda Manuel Escobedo número 26, d'Onda, per a la realització d'obres consistents en
la instal·lació d'una línia de mitja tensió, a les parcel·les 3-5, de la SUR-10, segons projecte

tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Industrial Marcos Gaya Fuentes. El pressupost de les
obres es de 5.148'41 euros, l'ocupació de la vía pública es de 15 m2 durant 5 dies i el
constructor Opinisa.
Aquesta llicència es concedeix llevat del dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
Existeix fiança dipositada per import de 1000 euros.
L'interessat haurà de comunicar l’acabament de les obres, presentant el corresponent
certificat final.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la Llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER ONDA
URBANA SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA
CONSTRUCCIÓ DE SIS VIVENDES UNIFAMILIARS ADOSSADES, AL CARRER ISABEL
CLARA SIMÓ 9A, 11, 11A, 11B, 11C I 11D.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 2 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/17, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Onda Urbana SL, amb N.I.F. número B-12470910, i domicili
al carrer Concepción número 41, d'Onda, per a la realització d'obres consistents en la
construcció de sis vivendes unifamiliars adossades, al carrer Isabel Clara Simó 9A, 11,
11A, 11B, 11C i 11D, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte José Antonio

Martínez, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 15 de gener de 2.004.
Vist que el solar sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbanitzable residencial, sector SUR-3, unitat d'execució Oest, amb
programa d'actuació integrada aprovat amb data 25 de gener de 1.999, amb la
urbanització finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'edificació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques
contingudes en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i del pla parcial de l'estudi de
detall per a dues illes al carrer Balmes, 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 Onda Urbana SL, amb N.I.F. número B-12470910,
i domicili al carrer Concepción número 41, d'Onda, per a la realització d'obres consistents
en la construcció de sis vivendes unifamiliars adossades, al carrer Isabel Clara Simó 9A,
11, 11A, 11B, 11C i 11D, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte José
Antonio Martínez, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 15 de gener de
2.004. El pressupost de les obres es de 407.681'46 euros, el número de connexions a la
xarxa de clavegueram és de 6 unitats, i el constructor Construcciones Besuri S.L.
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 de
l’Arquitecte Tècnic com a director de l’obra.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues

connexions (pluvials i residuals), en els punts previst a la urbanització.
Queda expressament prohibit l'inici de les obres, sense que abans s'haja aportat la
següent documentació:
Presentar projecte d'execució de l'obra.
Designar Arquitecte Tècnic com a director d'execució d'obres.
Aportar estudi de seguretat i salut.
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 (articles 101 i següents de la citada
Llei).
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 JOSÉ
LÓPEZ MUÑOZ,
PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR, AL CARRER QUEVEDO NÚMERO 13
CANTÓ AL CARRER ASUNCIÓN.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 2 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/08, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per José López Muñoz, amb N.I.F. Número 74.502.669-B, i
domicili a l'avinguda del Mar número 44, d'Onda, per a la realització d'obres consistents en
la construcció d'una vivenda unifamiliar, al carrer Quevedo número 13 cantó al carrer
Asunción, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte José Luis Navarro Porcar,
i visat pel col·legi professional corresponent amb data 12 de juliol de 2.002, el qual inclou

com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el terreny sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà, zona U-7, amb la urbanització finalitzada, i no està inclòs en cap
àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i del pla parcial de l'estudi de detall per a
dues illes al carrer Balmes, 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 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 2 de març de 2.004.
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 José López Muñoz, amb N.I.F. Número
74.502.669-B, i domicili a l'avinguda del Mar número 44, d'Onda, per a la realització
d'obres consistents en la construcció d'una vivenda unifamiliar, al carrer Quevedo número
13 cantó al carrer Asunción, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte José
Luis Navarro Porcar, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 12 de juliol de
2.002, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les
obres es de 78.899'58 euros, el número de connexions a la xarxa de clavegueram és d'1
unitat, i el constructor José López Muñoz.
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 de
l’Arquitecte Tècnic com a director de l’obra.
Haurà de respectar els amples de carrer previst en el Pla General: 10 metres carrer
Asunción i 10 metres carrer Quevedo.
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 (articles 101 i següents de la citada
Llei).
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 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
JUJOSA CONTRA ACORD DE 09/12/2003, SOBRE CONDICIONS A L'ACORD
D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L'ALTERNATIVA TÈCNICA DEL PROGRAMA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ INTEGRADA U-14 BENIPARRELL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud de Juan José Sánchez López, administrador únic de la mercantil Juan
José Sánchez López, SA (JUJOSA), de data 1 d'octubre de 2003, en la que s'aporta
Alternativa Tècnica de Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada U-14
“Beniparrell“, instant a l'Ajuntament el seu sotmetiment a informació pública.
Vist l'acord de la Comissió de Govern municipal, de data 9 de desembre de 2003, en el que
es condiciona l'acord d'exposició pública de l'Alternativa Tècnica de referència a

l'acreditació en el termini de 10 dies hàbils de l'acord favorable de la majoria dels
propietaris afectats, que no de la propietat.
Vist el recurs de reposició interposat, en temps i forma i amb la legitimació pertinent, per la
mercantil Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA), de data 28 de gener de 2004, contra el
citat acord de la Comissió de Govern.
Atès que en el recurs de reposició s'al·lega que el tràmit seguit per desestimar el
sotmetiment a exposició pública no s'ajusta a la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística,
sol·licitant l'anul·lació de l'acord impugnat i l'adopció de l'acord de sotmetiment a informació
pública de l'Alternativa Tècnica, així com la remissió de còpies dels escrits d'oposició a la
urbanització, o relació dels propietaris que hagen manifestat la seua disconformitat.
Considerant l'informe jurídic del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del
Territori, de data 25 de febrer de 2004, en les consideracions jurídiques del qual es disposa
el següent:
“L'al·legador, quan postula que el tràmit seguit per desestimar el sotmetiment a exposició
pública no s'ajusta a la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU), està partint d'una
premissa errònia. I així, l'acord impugnat no desestima l'Alternativa Tècnica, sinó que es
limita a establir uns condicionants necessaris per a admetre l'exposició pública, atorgant un
termini per a això.
En qualsevol cas, cal assenyalar que la LRAU en cap moment aclarix un procediment
concret per a desestimar o estimar una Alternativa Tècnica, limitant-se a assenyalar en
l'apartat 2 A) i B) del 45 article que l'Alcaldia, davant de qualsevol sol·licitud de sotmetiment
a exposició pública d'una Alternativa Tècnica de Programa, pot proposar a l'Ajuntament Ple
que desestime la petició o bé sotmetre-la a informació pública junt amb les observacions o
alternatives que, si és procedent, s'estime convenients. L'apartat 2 A) afegeix que “El Ple
podrà desestimar-la raonadament o establir unes bases orientatives per a la selecció de
l'Urbanitzador...”
La LRAU, doncs, no concreta en cap moment quins requisits o condicionants podrien servir
de base perquè la Corporació assumisca l'estimació o desestimació del sotmetiment a
exposició pública d'una Alternativa Tècnica.
En aquesta matèria ens trobem davant d'una potestat municipal absolutament discrecional,
subjecta a la voluntat política concreta i que no ve condicionada per exigències normatives
expresses, excepte el deure motivar raonadament la decisió plenària de desestimació, en
el cas que aquesta es produïsca.
Davant d'aquest buit normatiu, i per a justificar la decisió municipal de condicionar
l'exposició pública de l'Alternativa al suport de la majoria de propietaris afectats, podria
servir de referència, per aplicació analògica, el que disposa l'art. 47.4 ‘in’ fine de la LRAU,
relatiu als acords municipals en matèria de programació, en disposar textualment que “els
acords en matèria de programació hauran de ser sempre expressament motivats i
concretaran, raonablement, les prioritats públiques expressades en els articles anteriors,
temperant-les a les circumstàncies pròpies de cada Actuació“ (art. 47.4 ‘in’ fine LRAU).
El propi article 47 de la LRAU, relatiu a l'aprovació i adjudicació de Programes, utilitza
altres termes com “interessos públics municipals“, “interès públic“, o “incentius, garanties o
possibilitats de col·laboració dels propietaris afectats per l'Actuació“.
Així doncs, en un cas com el present, la futura decisió municipal ha de vindre
adequadament motivada o raonada i fonamentar-se en la salvaguarda de l'interès general

de la població, atès com a criteri de referència “la col·laboració dels propietaris afectats per
l'Actuació”.
En aquest context, perquè l'Ajuntament puga motivar raonadament el futur acord estimatiu
o desestimatiu de sotmetiment a exposició pública de l'Alternativa Tècnica de referència,
s'ha cregut convenient sol·licitar l'acreditació prèvia del grau de col·laboració i implicació
dels propietaris del sector per mig de l'acord que s'impugna, als efectes d'adoptar
ulteriorment una o una altra decisió, salvaguardant precisament els interessos dels
afectats. En aquest procedir municipal, dins de la potestat discrecional de l'Ajuntament, no
concorre arbitrarietat ni antijuricitat, per les raons exposades.
D'altra banda, i en resposta a una altra sol·licitud expressa del recurs, manifestar que en
l'expedient no consta acreditació escrita de l'oposició dels propietaris a l'Alternativa
Tècnica, per la qual cosa no és possible la remissió d'aquest tipus de documentació a
l'al·legador, excepte un escrit de l'Associació de Veïns de Beniparrell amb registre
d'entrada de data 11 de febrer de 2004, la còpia del qual sí que haurà de ser remesa.
Per tot allò que s'ha exposat, considere que el recurs de reposició ha de ser desestimat“
Considerant l'article 89.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques (LRJ-PAC), que assenyala que “la resolució que pose fi al
procediment decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles altres
derivades del mateix“
Considerant que, de conformitat amb l'art. 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
l'òrgan competent per a resoldre el present recurs és la Comissió de Govern municipal,
òrgan de què prové l'acord objecte d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER: Desestimar el recurs de reposició formulat amb data 28 de gener de 2004 contra
l'acord de la Comissió de Govern de data 9 de desembre de 2003, en la mesura que
l'acord impugnat no desestima el sotmetiment a exposició pública de l'Alternativa Tècnica
U-14 “Beniparrell“, sinó que estableix el condicionament del suport de la majoria dels
afectats, d'acord amb els criteris de la normativa urbanística valenciana.
SEGON: Disposar que la Corporació ha ratificat per mitjà d'escrit a l'Associació de Veïns de
Beniparrell, de data 24 de febrer de 2004, que el condicionant de què depen l'estimació o
desestimació de la dita Alternativa Tècnica és l'acreditació del suport de la majoria dels
propietaris afectats, si bé s'ha assumit la sol·licitud de l'Associació de demorar el termini
fins data posterior al 5 de març de 2004, dia en què es preveuen les eleccions de
constitució de la seua nova junta directiva.
TERCER: Donar trasllat a l'al·legador d'una còpia de les instàncies presentades per
l'Associació de Veïns de Beniparrell i per D. Amando Milla Estepa, de data 11 de febrer i 26
de febrer de 2004 respectivament, sobre l'assumpte de referència, per ser els únics escrits
aportats pels interessats a l'expedient.
QUART: Notificar el present acord a la mercantil al·legant i a l'Associació de Veïns de
Beniparrell, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta

d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) DACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN EL PROCEDIMENT
ORDINARI 1 2003 0213.
Per Secretaria es dóna compte de la sentència número 019, de 23/02/2004, dictada pel
Jutjat contenciós número 1 de Castelló, la qual estima el recurs contenciós interposat per
Valpama, S.L., contra decret 1265/2003, de 8 de juliol, que desestima el recurs de
reposició contra la liquidació de contribucions especials a l'avinguda Serra d'Espadà.
De conformitat amb el requeriment del Jutjat, s'acusa rebut de la sentència i es determina
que l'òrgan encarregat de complir-la és el mateix que va dictar l'acte recorregut.
2n) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta.
A proposta de l’Alcaldia la Junta de Govern Local acorda conste en acta la felicitació a
l'empresa local Fritta, que ha estat guardonada amb el premi “Alfa de Oro” concedit per la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, en l'últim Certamen de Cevisama.

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.

