ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA TRETZE DE SETEMBRE DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
tretze de setembre de dos mil quatre, es reuneixen en el Saló de Comissions, a fi de
celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, i davall la
Presidència de l’Alcalde, Enrique Navarro Andreu, els següents Tinents d'Alcalde:
María Lidón Adelantado Puchal
José Martínez Belloso
José Miguel Morte Poles
Joaquín Nebot Monzonís
Antonio López Marín de Robles (Excusa)
Juan Miguel Salvador Pérez
Joaquín Aguilella Aguilella
Assistits de l'Oficial Major, Secretari P.S., 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 6 SE SETEMBRE DE 2004.
La Presidència pregunta als senyors Tinents d'Alcalde assistents, si desitgen formular
alguna observació a l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 6 de
setembre de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria
d'aquesta sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA DE COMPAREIXENÇA COM ADMINISTRACIÓ DEMANDADA EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 03/899/2004 INTERPOSAT PER
VODAFONE ESPAÑA, S.A., CONTRA ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES DE
TELECOMUNICACIÓ EN EL TERME D'ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 6 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Presidència, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciós
administrativa, Secció Tercera, (Registre Entrada número 9.166 de 25/08/2004), sobre
emplaçament a l'Ajuntament en el recurs número 03/899/2004 interposat per Vodafone
España, S.A., contra Ordenança Municipal sobre instal·lació i funcionament

d'infraestructures radioelèctriques de telecomunicació en el terme d'Onda.
Vist que segons el que disposa la Llei 7/85, art. 22.2.j., la competència per a acordar la
personació correspon al Ple.
Considerant que per acord de l'Ajuntament Ple, de data 30 de juny de 2003, es delega en
la Comissió de Govern, entre altres, la següent atribució: "1. L'exercici d'accions judicials i
administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària."
Aquest Tinent Alcalde, eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Comparèixer com a Administració demandada en el recurs contenciós
administratiu número 03/899/2004 interposat per Vodafone España, S.A., contra
Ordenança Municipal sobre instal·lació i funció d'infraestructures radioelèctriques de
telecomunicació en el terme d'Onda.
SEGON.- Ordenar la remissió de l'expedient a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
TERCER.- Designar per a la defensa i representació de l'Ajuntament als Lletrats Jazmín
María Blay Osuna i José Tomás Catalán Rubert, i Procurador a Cristina Campos Gómez.
QUART.- Traslladar aquest acord als advocats i procuradora designats.
CINQUÉ.- Notificar immediatament a quants apareguen com interessats en l'expedient,
emplaçant-los perquè puguen personar-se com demandats en les interlocutòries, en el
termini de nou dies.
SISÉ.- Donar compte a la Comissió Informativa de Presidència, en compliment del que
disposa l'article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT: VEHICLE FURGONETA D'ATESTATS PER A LA POLICIA
LOCAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Resultant que la Junta de Govern Local, en data 6-09-2004, va aprovar la incoació
d'expedient de contractació del subministrament: "Vehicle furgoneta d'atestats per a la
Policia Local", el pressupost del qual ascendeix a 35.000,00 euros, IVA inclòs.
Vistos els informes del servei de data 2/09/2004, i jurídic de data 8/09/2004, així com el

certificat de retenció de crèdit de data 27/08/2004.
Vista la fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per la Interventora municipal.
Considerant la competència atribuïda a l'Alcalde en l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la LBRL, en relació amb l'article 53,2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número
1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació ordinari i els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el procediment obert mitjançant
concurs per a l'adjudicació del subministrament.
Segon.- Aprovar el gasto corresponent a càrrec de la partida pressupostària 2004 121
62400 del pressupost vigent, on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer.- Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Tauler d'Anuncis municipal, disposant que la publicitat del plec de
clàusules i l'expedient de contractació serà simultani al període de presentació d'ofertes de
conformitat amb el que disposa els articles 122 i 123 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de
18 d'abril. La licitació s'ajornarà quan resulte necessari, en el suposat de formular-se
al·legacions contra els plecs.”
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 DE CONCESSIÓ DE LA PRÒRROGA SOL·LICITADA PER PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA URBANITZACIÓ
U-I 6 SEGONA FASE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, en ús de les facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'Alcaldia núm.
1172/2003, de data 24 de juny.
RESULTANT que la Comissió de Govern Municipal, en sessió celebrada amb caràcter
ordinari el dia 22 de desembre del 2003, va adjudicar el contracte d'obra Urbanització UI-6
Segona fase a la mercantil Pavasal Empresa Constructora, S.A., com a autor de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 1.074.394,00 euros, i un
termini d'execució de 5 mesos.
RESULTANT que com a conseqüència de l'anterior, en data 16-01-2004, es va firmar el
corresponent contracte administratiu, la duració del qual es va fixar en 5 mesos des de la

firma de l'acta de comprovació de replantejament, formalitzada el dia 30-01-2004, per el
que finalitzaria, excepte ulteriors pròrrogues, el dia 30-06-2004.
VISTES les dos pròrrogues concedides per la Junta de Govern Local de data 5/07/2004 i
9/08/2004 per sengles termini d'un mes, per el que les obres haurien de finalitzar el 30
d'agost del 2004.
VIST que el contractista en data 13-08-2004 sol·licita una nova pròrroga en l'execució de
les obres fins al dia 30 de setembre del 2004, a causa de la demora per part
d'IBERDROLA, SAU en les connexions elèctriques.
Vist l'informe de l'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, de data 3/09/2004, en el que veu
procedent ampliar el termini d'execució de les obres pel termini d'un mes, a causa de la
demora en la tramitació de l'expedient elèctric que esta produint retards en l'execució de
les obres.
VIST l'informe jurídic de data 23-08-2004.
CONSIDERANT el que disposa l'article 96.2 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.
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.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Concedir la pròrroga sol·licitada per la mercantil Pavasal Empresa Constructora,
SA, per a l'execució de l'obra Urbanització UI-6 Segona fase, pel termini d'un mes, per el
que les obres hauran de finalitzar el pròxim 30 de setembre del 2004.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.
TERCER.- Traslladar del present acord als serveis tècnics municipals als efectes
oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 36/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 6 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la proposta d'operacions a ordenar número 36/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.

Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “7.Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.- Reconeixement i
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment,
llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i liquidació
d’interessos”.
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes
en la proposta d'operacions a ordenar núm. . 36/2004 per import de 37.924,28 euros
(TRENTA-SET MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-HUIT CÉNTIMS).
Nº

NIF
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

B46394987
B97059844
18931082N
73248338P
18881842S
B12540241
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
Q1266002C
73373684G
A28328029
B12426318
A40001430
73364408C
B12623179
B12007720
A78923125
B12032157
B12494472
B12091245
B12641866
73248338P
B12032157
B12032157
B12024329
B12360012
18931082N

TITULAR
ELECTRONICA GUIREX S L
BROSQUIL EDICIONES S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
SERVITEC ONDA S L L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
CANTERA LA TORRETA S A
BROSOVI S L
ADESLAS S A
LAGE COLLADO VICENTE
DOFOLECTRIC SL
MAQUIVER S L
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
FERRANDIS VICENT S L L
GRAFICAS CASTAÑ S L
ELECTRODOMESTICOS MEDINA S L
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
UNIGRAF S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR

IMPORT
139,20
188,51
118,49
113,53
120,00
11.960,00
103,31
156,37
190,12
123,18
4.034,64
48,72
136,65
463,01
4.270,29
35,00
2.946,41
363,21
1.516,25
60,00
47,90
835,20
91,66
74,08
10,00
630,81
226,20
205,09
32,06

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

A78874054
52799767R
18931082N
18931082N
B12264297
A12046728
73248338P
73248338P
B95302691
B12202495
B12264297
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
A08216459
B12360012
B80441306
B12322350

BAYARD REVISTAS S A
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS S L
CONFECCIONES AUREA S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
UNIPREX S A ONDA CERO
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
GUILBERT ESPAÑA S L
RAFCAL S L
TOTAL

40,50
243,60
60,26
89,27
38,58
93,22
79,11
27,10
95,10
461,68
38,58
14,62
16,48
29,73
15,21
395,46
1.740,00
1.185,14
1.045,75
2.975,00
37.924,28

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 36/2004 per import de 37.924,28 euros (TRENTA-SET MIL
NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-HUIT 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.
6è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ
INTEGRADA EN SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL SUR-13.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist que el Programa d'Actuació Integrada en sòl urbanitzable industrial SUR-13 va ser
objecte d'aprovació definitiva per mitjà d'acord plenari de data 19 de maig de 2003, sent
adjudicat a la mercantil “Onda Urbana, S.L.“ per a la seua execució pel sistema de
reparcel·lació per mitjà del procediment de gestió indirecta, constituint la documentació
aprovada del Programa de Memòria, Pla Parcial, Avantprojecte d'Urbanització i proposició
jurídic-econòmica.
Vist que l'acord d'aprovació definitiva del Programa va ser publicat en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 81, de data 3 de juliol de 2003, havent-se inscrit en el Registre d'Entitats
Urbanístiques Col·laboradores el 13 d'agost de 2003.
Vist el Conveni urbanístic subscrit amb data 22 de maig de 2003 entre representants de

l'Agent Urbanitzador i l'Ajuntament, on es regulen les relacions jurídiques entre les parts
implicades i s'acorda, entre altres qüestions, un sistema de retribució a l'Agent
Urbanitzador en metàl·lic, per mitjà del pagament de quotes d'urbanització.
Atès el sotmetiment a una primera informació pública per vint dies hàbils del Projecte
d'Urbanització, Projecte de Reparcel·lació i del Compte de Liquidació Provisional de SUR13, per mitjà de publicació dels anuncis en el Diari Llevant de Castelló (6-7-2002), en el
DOGV (12-07-2002), havent-se remés avís al domicili fiscal dels titulars cadastrals de les
parcel·les afectades.
Atès que, conforme als articles 102 del Reglament de Gestió Urbanística i 69.1 b) de la Llei
6/94, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU), va ser sol·licitada
de forma simultània al Registre de la Propietat el pertinent Certificat Registral de Titularitat i
Càrregues, així com l'anotació marginal de l'inici de l'expedient de la reparcel·lació,
constant en l'expedient certificat registral.
Vist que acabat el termini legal de vint dies hàbils d'informació pública, i recepcionades
quaranta-cinc al·legacions pels interessats, les mateixes van ser resoltes per acord de la
Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2004.
Vist que l'estimació d'algunes al·legacions va fer necessària la introducció de modificacions
en la reparcel·lació que afectaven a tots els interessats, es va procedir a l'obertura d'un
segon període d'informació pública per deu dies hàbils, de conformitat amb l'article 69.1 C)
de la LRAU, per mitjà de publicació dels anuncis en el Diari Llevant de Castelló (24-32004), en el DOGV (23-4-2004), i avís al domicili fiscal dels titulars de drets i interessos, en
el que van ser presentades les al·legacions següents:
Data Entrada
26/03/04
24/03/04
24/03/04
24/03/04
30/03/04
31/03/04
31/03/04
01/04/04

NÚM. Registre
3441
3348
3350
3351
3548
3567
3568
3639

01/04/04
01/04/04
02/04/04
02/04/04
02/04/04
02/04/04
05/04/04
05/04/04
05/04/04
07/04/04
06/04/04
07/04/04
13/04/04
14/04/04
11/05/04
27/05/04

3692
3693
3706
3738
3751
3774
3796
3809
3855
3870
3979
4067
4150
4216
5249
5935

Titular
Federico Michavila Pallarés-PAINVER, S.L.
Pascual Sanchez Dominguez
Jorge Alfredo Tirado Safont
Pascual Sanchez Dominguez
Vicente Mata Albella
Dolores Bellmunt Mezquita
Manuel Bellmunt Mezquita
Pilar Ramos Sanahuja, José Manuel i Vicente Vidal Ramos i
Vicente Gil Cantavella
Maria Paz Dols Moreno
José Mateu Martínez
Antonia Prades Llorens i Mª Angeles Prades Llorens
Lourdes Chulvi Gil
José Luis de Cachavera Morelló
Esteban Bou Aparici
Ana Mª Dols Moreno
Pascual Bort Ventura – SOLLOA, S.A.
Felix Quirós Candau – Soc. Regs. Pozo la Prosperitat
Dolores Llop Rochera
Manuel Marzá Orenga i Rosario Avellana Miralles
Dolores Matilde Llop Manzanet
Manuel Marzá Orenga i Rosario Avellana Miralles
Enrique Bomboi Gómez
Pascual Sanchez Dominguez (extemporània)
Mª Isabel Parra Ribes (extemporània)

Atès l'informe tècnic-jurídic municipal de data 7 de setembre de 2004 en el qual s'analitzen i
resolen les al·legacions a la 2a exposició pública, en sentit estimatori o desestimatori

d'estes, total o parcialment.
Atès els altres informes dels serveis tècnics municipals sobre l'expedient de referència.
Vista la documentació del Projecte de Reparcel·lació de data juliol de 2004, presentat per
l'Agent Urbanitzador davant de l'Ajuntament per a la seua aprovació definitiva, en el que
s'arrepleguen les modificacions establertes en relació amb la 2a exposició pública
derivades de les al·legacions estimades.
Atès els articles 53, 69.1 a) i 72. 1 a) de la LRAU relatius a l'exposició pública i aprovació
dels Projectes d'Urbanització i Reparcel·lació.
Atès el que disposa l'article 21.1 de la Llei 11/99, de 21 d'abril, de modificació de la Llei
7/85, de 2 d'abril, de bases de règim local, que faculta l'Alcalde per a aprovar els
instruments de gestió urbanística, i vista la Resolució de l'Alcaldia núm. 1172/03, de data
24 de juny, de delegació de competències, en virtut de la qual es delega en la Comissió de
Govern (avui Junta de Govern Local) la competència per a aprovar els Projectes de
Reparcel·lació i d'Urbanització.
Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització, el Projecte de Reparcel·lació i
el Compte de Liquidació Provisional del sector SUR-13, en sòl urbanitzable industrial del
terme municipal d'Onda (Castelló), conforme a la documentació presentada per l'Agent
Urbanitzador al juliol de 2004, i en la que s'incorporen les al·legacions estimades en la
segona exposició pública.
Les condicions genèriques del projecte de reparcel·lació aprovat són les següents:
–
–
–
–
–
–
–
–

Superfície bruta del sector: .............................................2.500.000 m2.
Superfície neta del sector: ..............................................1.874.393 m2.
Aprofitament previst segons Pla Parcial: .....................0,5 m2 t/m2 sbr.
Aprofitament total corresponent al sector: .....................1.250.000 m2t.
Aprofitament segons parcel·la neta: ...........................0,6669 m2t/m2nt
Cost obres d'urbanització:.......................................... 35.236.390,61 €€
Repercussió per m2 sostre:...............................................28,189 €/m2t
Repercussió per m2 parcel·la:..........................................19,799 €/m2s

SEGON. Acordar que les modificacions a tindre en compte en el Projecte de
Reparcel·lació, en relació amb la documentació exposada al públic per segona vegada, són
les següents:
A) Modificacions derivades de l'estimació de les al·legacions pels interessats:
1.-

Es reconeix, en relació amb la finca núm. 13 adjudicada en proindivís, i davant de
l'al·legació de Pascual i Rosario Sánchez Domínguez, que la indemnització a què
tenen dret no ascendeix a 23.016,54 € sinó a 34.226,98 €, havent de regularitzar-se
la diferència en el compte de liquidació definitiva.

2.-

Al Jorge Alfredo Tirado Safont i altres es reconeix una compensació monetària
substitutiva pels defectes d'aprofitament no adjudicats de 55.047,01 € en compte de
50.286,62 € .

3.-

A la mercantil

PAINVER, S.A. (mercantil adjudicatària de la finca núm. 5) se li
reconeix una superfície bruta aportada de 191.231,85 m2, en comptes de 189.727
m2, la qual cosa suposa una menor adjudicació d'excessos d'aprofitament.

4.-

S'introdueixen modificacions en relació amb la finca d'aportació núm. 303 de Vicente
Mata Albella, en el sentit de reconéixer que la compensació monetària substitutiva
dels defectes d'aprofitament no adjudicats no és de 2.168,46 € sinó de 2.376,77 €, i
d'arreplegar la titularitat privativa del Vicente Mata Albella, i no de la societat a
guanys amb Concepción Sebastià Cabedo.

5.-

En relació amb la superfície aportada del polígon 15, parcel·la 18, de Dolores
Bellmunt Mezquita, es reconeix una indemnització de 8.895,03 €, ja que la seua finca
no està desproveïda de cultiu sinó plantada de cítrics clemenules de 15 anys d'edat,
indemnització que es regularitzarà en el compte de liquidació definitiva.

6.-

En relació amb la finca d'aportació núm. 2, propietat de la Maria Paz Dols Moreno i
altres, s'arrepleguen els canvis de titularitat derivats de les escriptures intervingudes
en data 29 d'abril de 2003 pel Notari Antoni Àries Giner, protocol núm. 1702 i 1703.

7.-

Es reconeixen unes indemnitzacions de 12.473,26 € i de 8.837,91 €, que es
corresponen amb la superfície de les plantacions de les aportacions d'Antònia i Maria
Angeles Prades Llorens (adjudicatàries en proindivís de la finca núm. 20), quanties
que es regularitzaran en el compte de liquidació definitiva.

8.-

Es reconeix a Esteban Bou Aparici una indemnització per citricultura per la parcel·la
cadastral núm. 6 de 64.600,30 € en compte dels 6.454,68 € inicials, una vegada
verificat l'error que les fanecades de referència són 34,70 i no 3,47. La diferència
entre ambdós quanties (58.145,62 €) es regularitzarà en el compte de liquidació
definitiva.

9.-

En relació amb les finques d'aportació núm. 70 i 89, propietat de la mercantil
SOLLOA, S.L, així com amb la finca d'adjudicació núm. 31, es reconeixen unes
superfícies brutes aportades de 10.907 m2 5.908 m2 en comptes de 10.534 m'2 4.845
m2, la qual cosa suposa l'adjudicació d'una parcel·la de superiors dimensions. D'altra
banda, es reconeix a la mercantil una indemnització de 9.022,27 € corresponent a
una bassa de reg, la quantia de la qual es regularitzarà en el compte de liquidació
definitiva.

10.- En relació amb la finca adjudicada núm. 25, propietat de la mercantil SOCIETAT DE
REGS EL POU DE LA PROSPERITAT, es reconeix una superfície bruta aportada de
1.753 m2 en comptes de 1.325 m2, i es redueix les dimensions de la finca
adjudicada, que passa de 1944 m'a2 872 m2..
11.- Es reconeix a Pascual i Rosario Sánchez Domínguez (adjudicataris en proindivís de
la finca núm. 13) una indemnització per bassa de reg de 2.200 €, quantia que es
regularitzarà en el compte de liquidació definitiva.
12.- En relació amb les finques d'aportació núm. 21 i 40 i finca d'adjudicació núm. 12,
anteriorment de titularitat de Soledad García Forest i altres (ara ECOBIO, S.L.),
s'arreplega el canvi de titularitat derivat de l'escriptura intervinguda en data 23 de
juliol de 2003 pel Notari Cèsar Belda Casanova, protocol núm. 2009.
13.- Respecte a l'aportació inicial de José Pascual Monfort Gil s'arreplega la titularitat de

la cadastral 77 del polígon 13 (fitxa d'aportació núm. 33) a favor de Niumo, S.A. i no
de José Pascual Monfort Gil, com se deriva de les escriptures intervingudes en data
7 de gener de 2003 pel Notari Cèsar Belda Casanova, protocol núm. 38 i 39.
L'increment del cost de les indemnitzacions derivat de les al·legacions valoratives
estimades en relació amb el document exposat al públic per segona vegada es
regularitzarà en el compte de liquidació definitiva, sense perjuí dels acords privats entre
Urbanitzador i propietaris.
B) Modificacions derivades de la necessitat d'adequar la informació inicial a què informació
registral actual:
1.-

En la finca d'aportació núm. 3, s'ha afegit en la descripció de la finca resta l'existència
d'un pou que ja figurava en l'actual registral.

2.-

En la finca d'aportació núm. 63, s'ha revisat la transcripció de la descripció
registral de la parcel·la cadastral 6-d del polígon 15 (registral núm. 8.221).

3.-

Respecte a la finca d'aportació núm. 152, s'ha adequat el nom (Pilar en comptes de
María Pilar) de la propietària de la parcel·la cadastral 108 del polígon 15 (registral
núm. 18.852), per a la seua adaptació a les dades del Registre de la Propietat.

4.-

En les finques d'aportació núm. 270 i 271, s'ha incorporat en l'encapçalament el nom
de Lourdes Chulvi Gil, que ja figurava com cotitular de les finques en les referides
fitxes d'aportació.

5.-

Respecte a la finca d'adjudicació núm. 1, s'han adequat les condicions de
procedència de la registral 12.623, que no pertany en la seua totalitat
a
EUROGROUP CANNY, S.L., CELTIC CENTER, S.L., MAURIER CENTER, S.L. i
WORLD ‘TRADE' FIRM, S.L., sinó a parts iguals indivises d'una banda a les anteriors
societats, i a Niumo, S.A., per un altre; en el document de finques d'aportació, la
titularitat estava correctament expressada, en un proindivís entre Niumo, S.A. d'una
banda, i la resta de societats per un altre.

6.-

En la finca adjudicació núm. 4-a s'han introduït els canvis següents:

–

La registral de procedència no és la núm. 6.201 sinó la núm. 6.021.

–

Les registra'ls 10.958 i 12.623 no pertanyen només a Niumo, S.A., sinó que pertanyen a
parts iguals indivises a esta societat i Mª Carme Catalá Andrés; en el document de
finques d'aportació, la titularitat estava correctament expressada a nom d'ambdós
persones.

- Les registra'ls 12.621 i 12.317 figuraven duplicades com a finques de procedència en la
mateixa parcel·la d'adjudicació.
- Les finques registra'ls 3.826 i 21.606 no han de figurar com a finques de procedència de
la de resultat núm. 4, ja que són enterament de propietat d'EUROGROUP CANNY, S.L.,
CELTIC CENTER, S.L., MAURIER CENTER, S.L. i WORLD ‘TRADE' FIRM, S.L.; estes
finques figuraven a nom d'estes quatre societats en les fitxes d'aportació núm. 86 i 117, i
com a finca de procedència de la de resultat núm. 1.
- La registral 5.417 és finca de procedència de la finca d'adjudicació núm. 4, però no en la

seua totalitat sinó en un 96,63%; l'altre 3,37% és procedència de la finca de resultat
núm. 36.
- La registral 3.494 ha d'incloure's com a procedència de la finca núm. 4a d'adjudicació.
7.-

Respecte a la finca d'adjudicació núm. 4-b s'han introduït les modificacions
següents:
La registral de procedència no és la 19.860 sinó la 19.680.
La registral 22.403 figurava d'una banda com a finca de procedència en la seua totalitat
de la finca d'adjudicació núm. 4-b, i d'altra banda com a finca de procedència en part en
les finques de resultat núm. 4-a, 4-b, 4-c i 4-d; allò que s'ha adequat és açò últim.

8.-

En la finca de resultat núm. 6-a ha d'incloure's el nom de l'espòs de Mª Carme de
Cachavera Morelló com titular amb caràcter guany.

9.-

En la finca de resultat 7-a ha d'adequar-se la descripció en què resulta innecessari
fer menció a un celler que ja no existeix, com així se deriva de la pròpia descripció de
la finca d'aportació.

10.- Respecte a la finca de resultat núm. 21, l'assignació de percentatges a les finques de
procedència no ha de sumar 100,21% sinó 100%.
11.- En la finca de resultat núm. 10 ha de consignar-se com a finca de procedència la
registral 20.833 (fitxa d'aportació núm. 303), amb la qual cosa s'altera lleugerament
els percentatges del proindivís en la nova finca.
12.- Respecte a la finca de resultat núm. 30, ha d'adequar-se el caràcter guany o privatiu
de l'adjudicació al matrimoni de Rosario Avellana Miralles i Manuel Marzá Orenga,
per a fer-ho coincidir amb el derivat de les finques de procedència inscrites en el
Registre de la Propietat.
13.- En les finques de resultat núm. 35 i 36, s'ha explicitat la raó de la falta d'afecció al
pagament de quotes d'urbanització.
14.- Respecte al Document núm. 3 del projecte de reparcel·lació, la llista de propietaris als
que es compensa els defectes d'adjudicació ha de completar-se amb diversos
afectats que sí que figuren en el compte de liquidació provisional, com són Maria
Carmen Catalá, Enrique Escuder Cabrera, María Llorens Monzonís, Vicente Mata
Albella i Concepció Sebastiá Cabedo.
A més, en el compte de liquidació dels propietaris de la parcel·la 38 del polígon 15
(sense adjudicació de parcel·la), que són Jorge Alfredo Tirado Safont i altres, també
figuraven indegudament Santiago Vilanova i Ramón Guzmán.
15.- Respecte als comptes de liquidació individuals, assenyalar que import reconegut en
les fitxes d'indemnització a les finques d'aportació, per un problema de decimals en el
full de càlcul, havien quedat inadequadament traslladades en els comptes de
liquidació provisional que s'indiquen, sent esmenades en els termes de la taula
següent:
NÚM.
Fitxa

Parcel·la

10

13-102+15-108

Indemn. real
60.789,94

Indemn.
traslladada
indegudament
60.780,84

13
16

19
24
30

15-47
12-20
15-98
15-203+15-215
Lourdes Chulvi Gil
Francisco Tellols Chulvi
Lourdes Tellols Chulvi
Víctor Tellols Chulvi
15-95
15-96
15-112
15-137
15-138
15-37
15-110

9.860,81
34.226,98
7.515,02

9.869,91
23.016,54
18.725,46

42.250,51
8.271,69
8.271,69
8.271,69
26.562,66
16.581,58
14.846,30
7.299,21
10.384,14
3.354,48
17.407,90

40.011,33
9.018,08
9.018,08
9.018,08
25,890,86
17.253,38
14.823,76
8.852,94
8.852,94
9.010,87
11.751,51

16.- . Com a conseqüència de l'estimació per l'Ajuntament de les al·legacions al 2n projecte
de reparcel·lació efectuades per PAINVER, S.A., SOLLOA, S.L. i Societat de Regs La
Prosperitat, Onda Urbana, S.L. veu ampliada la superfície de les finques que se li
adjudiquen en 649 m2, i es veu obligada a desembossar una quantitat superior en
concepte d'excés d'aprofitaments (la corresponent a 2.167 m2 de sòl net).
TERCER. En relació amb les al·legacions a la segona exposició pública del projecte de
reparcel·lació, compte de liquidació provisional i projecte d'urbanització del sector, i de
conformitat amb els informes tècnic municipals de l'expedient, s'acorda el següent:
1)Estimar les al·legacions següents:
DATA
ENTRADA
26/03/04
24/03/04
30/03/04
01/04/04
01/04/04
11/05/04
27/05/04

REGISTRE
3441
3350
3548
3692
3693
5249
5935

TITULAR
Frederic Michavila Pallarés-PAINVER, S.L.
Jorge Alfredo Tirado Safont
Vicente Mata Albella
Maria Paz Dols Moreno
José Mateu Martínez
Pascual Sanchez Dominguez (extemporània)
Mª Isabel Parra Ribes (Extemporània)

2) Estimar parcialment
DATA
ENTRADA
24/03/04
31/03/04
02/04/04
02/04/04
05/04/04
05/04/04

REGISTRE
3348
3567
3706
3774
3809
3855

TITULAR
Pascual Sanchez Dominguez
Dolores Bellmunt Mezquita
Antonia Prades Llorens i Mª Angeles Prades Llorens
Esteban Bou Aparici
Pascual Bort Ventura – SOLLOA, S.A.
Felix Quirós Candau – Soc. Regs. Pozo la Prosperitat

3)Desestimar
DATA
ENTRADA
24/03/04
31/03/04

REGISTRE
3351
3568

TITULAR
Pascual Sanchez Dominguez
Manuel Bellmunt Mezquita

01/04/04

3639

02/04/04
02/04/04
05/04/04
07/04/04
06/04/04
07/04/04
13/04/04
14/04/04

3738
3751
3796
3870
3979
4067
4150
4216

Pilar Ramos Sanahuja, José Manuel i Vicente Vidal Ramos i Vicent
Gil Cantavella
Lourdes Chulvi Gil
José Luis de Cachavera Morelló
Ana Mª Dols Moreno
Dolores Llop Rochera
Manuel Marzá Orenga i Rosario Avellana Miralles
Dolores Matilde Llop Manzanet
Manuel Marzá Orenga i Rosario Avellana Miralles
Enric Bomboi Gómez

QUART. Determinar, d'acord amb el conveni urbanístic del Programa de data 22 de maig
de 2003, que els propietaris hauran de retribuir en metàl·lic a l'Agent Urbanitzador de
conformitat amb el següent calendari de pagaments:
- PRIMER TERMINI: Amb venciment al mes de la notificació de l'aprovació definitiva del
document reparcel·latori. Comprén les quotes que s'hagen de satisfer en concepte de
compensació per excessos i defectes d'adjudicació i per indemnitzacions. Amb caràcter
simultani, l'Agent Urbanitzador procedirà a satisfer o a consignar per al seu pagament en la
Caixa General de Depòsits del Ministeri d'Economia i Hisenda l'import de les
indemnitzacions, donant compte de tot això a l'Ajuntament.
S'entendran inclosos en este apartat tots creditors nets de la Unitat d'Execució, que hauran
de cobrar dins d'este primer termini amb independència que vaja a ocupar-se o no la seua
finca originària.
Una vegada liquidades estes quanties, es procedirà a la firma de l'Acta de comprovació del
Replantejament.
- SEGON TERMINI: Amb venciment en el termini d'un mes des de la firma de l'Acta de
Comprovació del Replantejament i equivalent al 12 per cent de les càrregues d'urbanització
(exclosos els excessos, defectes i indemnitzacions, que ja s'hauran liquidat).
En relació amb el 12 per cent assenyalat en el paràgraf anterior, es fa constar
expressament que dins del citat percentatge s'inclourà l'import de la partida de gastos
generals que figura en la proposició jurídic econòmica aprovada, així com el cost de
projectes que ja haja suportat l'Agent Urbanitzador. La diferència que resulte fins a
aconseguir el citat percentatge del 12%, perquè puga ser girada al cobrament serà
necessari que l'Urbanitzador avale o justifique documentalment l'execució de la dita
diferència.
–

TERMINIS SEGÜENTS: Setze terminis mensuals, successius i iguals pel 88% restant,
(que excloïa els excessos, defectes i indemnitzacions) que venceran a partir del mes
següent al venciment de l'anterior per import cada un del 5,50% per cent de les
càrregues d'urbanització. No obstant l'Agent Urbanitzador podrà optar per retardar
qualsevol d'estos setze terminis, a fi d'adequar-los al calendari d'execució.

L'Ajuntament tutelarà el procés de recaptació de quotes d'urbanització d'acord amb les
següents determinacions, establertes en el conveni urbanístic:
Quinze dies abans de posar al cobrament un termini, l'Urbanitzador ho comunicarà per
escrit a l'Ajuntament, acompanyant, si és procedent, les quantitats que haja de recaptar de
cada propietari, així com certificat emès per la direcció facultativa de l'obra comprensiva del
percentatge d'obra executada d'acord amb el projecte aprovat, per a acreditar el caràcter
de pagament anticipat o no de qualsevol dels terminis. En el cas de sol·licitar
anticipadament el pagament d'inversions previstes, s'haurà d'acompanyar la garantia que

assenyala l'estipulació 6.2.1. d'este Conveni Urbanístic.
Seguidament l'Ajuntament, prèvia comprovació pels serveis tècnics municipals i en el
termini màxim de quinze dies (sempre que l'Ajuntament dispose de tota la documentació
necessària), acceptarà o denegarà, per mitjà de resolució administrativa, dita proposada de
cobrament, que es notificarà a l'Urbanitzador, amb indicació expressa dels recursos legals
a efectes d'impugnació. Rebuda la dita resolució per l'Urbanitzador, si la mateixa és
favorable o transcorregut el termini dels quinze dies anteriors sense que l'Ajuntament haja
resolt, quedarà habilitat l'Urbanitzador per a notificar i exigir el cobrament de les
liquidacions pertinents a cada propietari en els termes en què es concedisca l'autorització
municipal.
La improcedència només podrà basar-se en el retard de terminis de l'Urbanitzador en el
compliment de les seues obligacions, o en la falta d'adequació de la proposta de pagament
a les condicions establertes en esta apartat 15.2.
Si el percentatge a cobrar per l'Urbanitzador ho és en concepte d'obra realitzada,
l'Ajuntament verificarà abans de l'aprovació de la proposta de cobrament, que han sigut
efectivament executades la unitat o unitats d'obra (d'acord amb el projecte aprovat) per les
que s'exigeix la retribució.
Si el percentatge a cobrar per l'Urbanitzador fa referència a unitat o unitats d'obra a
realitzar, l'Urbanitzador presentarà davant de l'Ajuntament la garantia que la Corporació
estime oportú, atenent als criteris de la normativa vigent. En estos casos, l'Ajuntament
verificarà que l'Urbanitzador haja prestat dites garanties abans d'autoritzar el gir i pràctica
de les corresponents liquidacions“.
Es fa constar, d'altra banda, que l'Ajuntament exigirà en la resolució administrativa per la
qual s'autoritze cada pagament que una còpia d'esta s'incorpore en la notificació que es
dirigisca a cada propietari, als efectes que la mateixa desplegament efectes jurídics.
CINQUÉ. En relació amb el Projecte d'Urbanització exposat al públic, l'Agent Urbanitzador
assumirà les següents condicions, sense que això supose un increment econòmic en el
cost d'urbanització per als propietaris:
–

A requeriment de María Isabel Parra Ribes, el centre de transformació existent en la
seua parcel·la adjudicada es desplaçarà a la zona dotacional més pròxima.

–

Es modifica el disseny de l'estació depuradora, per quant s'implantarà un sistema
d'emmagatzemament i dosificació de clorur fèrric, se substituirà el sistema projectat de
deshidratació de fangs per mitjà d'eres d'assecat per un espessidor de fangs centrífug i
es controlarà el ph de l'abocament per mitjà d'una lectura contínua d'este.

SISÉ. Determinar, d'acord amb la legislació vigent, que les obres d'urbanització del sector
començaran a executar-se després de la firma de l'Acta de comprovació del
Replantejament entre representants municipals i de l'Agent Urbanitzador, havent
d'executar-se amb subjecció als condicionants o imposicions derivades del Programa i dels
acords o resolucions de l'Administració Autonòmica vinculats a l'expedient.
La firma de l'Acta de Comprovació del Replantejament haurà de realitzar-se en el termini
d'un mes des de la notificació a l'Urbanitzador de l'adopció del present acord, per la qual
cosa "Onda Urbana, SL" disposarà d'eixe termini per a acreditar davant de l'Ajuntament el
pagament o consignació en la Caixa General de Depòsits del Ministeri d'Economia i
Hisenda de les quotes que hagen de satisfer-se als propietaris en concepte de
compensació per excessos i defectes d'adjudicació i per indemnitzacions, així com la

designació de l'arqueòleg que realitze el seguiment de les obres d'urbanització.
El termini d'execució de les obres d'urbanització, de conformitat amb el que disposa el
conveni urbanístic, serà vint-i-quatre mesos, a comptar des de l'endemà al de la firma de
l'Acta de comprovació del Replantejament entre representants de l'Ajuntament i de l'Agent
Urbanitzador.
Així mateix, durant l'execució de les obres d'urbanització l'Urbanitzador haurà de tindre en
compte el següent:
–

Els residus d'obra, considerats com inerts, hauran de traslladar-se a abocador autoritzat,
resultant necessaris els documents d'acceptació de tals residus com a part de les
llicències que hagen de concedir-se. No es permetrà l'emmagatzemament de cap tipus
de residu en les parcel·les confrontants al sòl urbanitzable.

–

Es procedirà a la reutilització de la capa de terra vegetal aprofitable per a la urbanització
de la zona verda, així com de les espècies vegetals significatives.

–

Anirà a càrrec de l'actuació l'execució de l'ampliació de la rotonda d'enllaç d'accés, en el
marge oest de la CV-10, l'execució d'una obra de fàbrica a càrrec de la promoció que
comunique estos dos marges del sector, i l'execució de la en la nova carretera entre la
CV-10 i la CV-21 en el tram que travessa el sector. En este sentit, el projecte de
construcció del pont, de l'ampliació de la rotonda i del tram de la nova carretera que
travessa el sector hauran de ser sotmesos a l'autorització de l'òrgan competent en
matèria de la carreteres de la COPUT, que haurà d'informar abans de l'execució de
dites infraestructures.

–

Sense perjuí del compliment de la Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural
Valencià, es procedirà a la prospecció intensiva i completa del sector, així com al
seguiment arqueològic baix la direcció d'un arqueòleg en aquelles àrees on es vagen a
produir moviments de terres i la realització d'una completa excavació arqueològica dels
jaciments que es vagen a destruir així com dels que pogueren aparéixer en el procés.

SÈPTIM. Disposar, de conformitat amb el conveni urbanístic del Programa d'Actuació
Integrada del sector SUR-13, que en relació amb el manteniment i conservació del polígon
una vegada hagen finalitzat les obres d'urbanització haurà de crear-se una associació de
propietaris per a la conservació de la urbanització, controlada per l'Ajuntament amb les
condicions següents:
L'obligació de conservació no s'instituirà per temps indefinit.
-

El control últim de la conservació correspondrà a l'Administració. L'Associació de
Propietaris assumirà el seu estatut jurídic de Ens Col·laborador de l'Administració, però
sense que això implique desplaçament de la responsabilitat del poder públic.

-

L'Administració podrà prestar la seua col·laboració, inclús econòmica a l'Associació de
propietaris. L'obligació que esta assumeix és sempre condicional (conservació de
determinades obres especials, conservació per l'excés sobre el cost ordinari de
manteniment en el municipi, etc.).

-

L'Associació de Propietaris per a la conservació haurà de constituir-se amb caràcter
previ a la recepció provisional de les obres per part de l'Administració, i comptar
inicialment amb els propietaris que figuren en ella.

Una vegada inscrita la reparcel·lació o inclús abans, l'Agent Urbanitzador com a promotor i

propietari de terrenys, procedirà a redactar un projecte d'estatuts i convocarà una
Assemblea de propietaris per a la designació dels càrrecs i disposar sobre l'administració
d'esta. El certificat de tals acords, junt amb els estatuts seran supervisats, exposats al
públic per mitjà d'edictes en l'Ajuntament, publicats en el B.O.P. i notificats
individualitzadament a tots els propietaris afectats. Aprovats per l'Ajuntament hauran de ferse constar en escriptura pública i inscriure's en el Registre d'Entitats Urbanístiques
Col·laboradores.
Així mateix, els peticionaris de llicències d'obra i activitat hauran de tindre en compte que,
amb la intenció d'impedir la dispersió de partícules en les indústries lligades al sector
ceràmic, es prohibirà tot tipus d'emmagatzemament a l'aire lliure de matèries primeres o
materials acabats susceptibles de ser arrossegats i/o dispersats per l'efecte del vent. Estos
elements hauran d'emmagatzemar-se en estructures tancades tipus nau industrial, que al
seu torn estaran dotades amb els sistemes de reg per aspersió i aspiració de partícules
que s'establisquen en el projecte de cada activitat industrial, fent ús de la millor tecnologia
possible en l'actualitat.
HUITÉ. Acordar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb l'article 59.4 A) de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de
l'Activitat Urbanística Valenciana (LRAU).
NOVÉ. Acordar la notificació del present acord als propietaris i titulars de drets i interessos,
de conformitat amb el que estableix els articles 58 i 59 de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
Així mateix, s'acorda el traslladar als interessats que hagen formulat al·legacions a la
segona exposició pública d'un extracte individualitzat dels informes de contestació a estes.
DESÉ. Acordar la notificació del present acord aprovatori, als efectes merament
informatius, als serveis territorials de la Direcció General d'Urbanisme i Ordenació del
Territori de la COPUT (article 49 i Disposició Addicional 5a de la LRAU).
ONZÉ. Traslladar el present acord a l'Agent Urbanitzador „Onda Urbana, S.L“, als efectes
oportuns i perquè de trasllat de l'Acta de Reparcel·lació aprovada al Registre de la
Propietat corresponent, interessant la seua inscripció.”
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 MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A MARIA
LUCINDA MORRO ROVIRA, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR AL
CARRER PADRE TEN NÚMERO 16,
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/02/107, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Maria Lucinda Morro Rovira, amb N.I.F. número
73.373.626-S, i domicili al carrer Ronda número 25-3º, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en l’enderrocament i construcció de vivenda unifamiliar al carrer Padre Ten
número 16, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Gustavo Romero Ferrer,

visat pel col·legi professional corresponent amb data 21 de novembre de 2.002, el qual
inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que per acord de la Comissió de Govern Municipal, de data 23 de desembre de 2002,
es concedeix llicència d'obres al projecte anterior.
Vist l'escrit presentat amb data 19 d'abril de 2004, sol·licitant la modificació de la llicència,
consistent en una xicoteta ampliació de la planta tercera de 2'5 m2, d'acord als plànols
visats amb data 3 de juny de 2004.
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorables a la modificació de la llicència, a l'empara del que disposa l'article 105.2 de la
Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú .
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Modificar la llicència d'obres de Maria Lucinda Morro Rovira, amb N.I.F. número
73.373.626-S, i domicili al carrer Ronda número 25-3º, d'Onda, concedida en la Comissió
de Govern Municipal de data 23 de desembre de 2002, consistent en una xicoteta
ampliació de la planta tercera de 2'5 m2, d'acord als plànols visats amb data 3 de juny de
2004. El pressupost de la modificació es de 1.272 euros.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è) PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A JOSÉ
MIGUEL FERNÁNDEZ AGUILELLA, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS
EN L’ENDERROC I CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR AMB MAGATZEM EN
PLANTA BAIXA, AL CARRER SAN VICENTE NÚMERO 21.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/02/100, instruït com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per José Miguel Fernández Aguilella, amb N.I.F. número
79.091629-B, i domicili al carrer San Vicente número 18, d'Onda, per a la realització
d'obres consistents en la construcció d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres, al carrer San
Vicente número 21, d'Onda, per a la realització d'obres consistents en l’enderroc i
construcció de vivenda unifamiliar amb matgazen en planta baixa, al carrer San Vicente
número 21, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Tomás Taús Rubio, visat
pel col·legi professional corresponent amb data 26 de juny de 2002, posteriorment
modificat amb el plànol de fusteria de data 18 de desembre de 2002, el qual inclou com
annex estudi bàsic de seguretat i salut, i projecte d’enderrocament firmat per l’Arquitecte
Tècnic Enrique Calpe Gargallo, visat pel col·legi professional corresponent amb data 18 de
novembre de 2002.
Vist que per acord de la Comissió de Govern Municipal, de data 17 de febrer de 2003, es

concedeix llicència d'obres al projecte anterior.
Vist l'escrit presentat amb data 24 de maig de 2004, sol·licitant la modificació de la llicència,
consistent en la construcció de llavador estenedor davall coberta i una xicoteta terrassa en
la part davantera, d'acord als plànols visats amb data 20 de maig de 2004.
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorables a la modificació de la llicència, a l'empara del que disposa l'article 105.2 de la
Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú .
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Modificar la llicència d'obres de José Miguel Fernández Aguilella, amb N.I.F.
Número 79.091.629-B, i domicili al carrer San Vicente número 18, d'Onda, concedida en la
Comissió de Govern Municipal de data 17 de febrer de 2003, consistent en la construcció
de llavador estenedor davall coberta i una xicoteta terrassa en la part davantera, d'acord
als plànols visats amb data 20 de maig de 2004. El pressupost de la modificació es de
16.976,88 euros.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
CONSTRUCCIONES PLACAR SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI COMPOST
DE 12 VIVENDES, 2 LOCALS I GARATGE, AL CARRER CERDEÑA 11.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/28, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Construcciones Placar SL, amb N.I.F. número B-12229365,
i domicili al carrer Cerámista Abad 26, d'Onda, per a la construcció d'un edifici compost de
12 vivendes, 2 locals i garatge, al carrer Cerdeña 11, segons projecte tècnic adjunt redactat
per l’Arquitecte Juan Canos Molinos, visat pel col·legi professional corresponent amb data
9 de gener de 2004, i estudi de seguretat i salut, signat per l'Arquitecte Tècnic Luis
Arrandis Llopico.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-6, amb la urbanització finalitzada, i
no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.

Atès que 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 3 de setembre 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, en el punt quart de
la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres
majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Construcciones Placar SL, amb N.I.F. número B12229365, i domicili al carrer Cerámista Abad 26, d'Onda, per a la construcció d'un edifici
compost de 12 vivendes, 2 locals i garatge, al carrer Cerdeña 11, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canos Molinos, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 9 de gener de 2004, i estudi de seguretat i salut, signat per
l'Arquitecte Tècnic Luis Arrandis Llopico. El pressupost de les obres es de 595.359'58
euros, el número de connexions a la xarxa de clavegueram és de 14 unitats i el constructor
Construcciones Placar 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 como a director de les obres.
Existeix llicència condicionada de l'activitat de garatge de data 24 d'agost de 2004, decret
1.426/2004.
Existeix sistema separatiu d'abocaments, per la qual cosa s'hauran de contemplar per
separat les connexions d'aigües pluvials i residuals als punts de connexió prevists. A més
haurà de procurar l'evacuació de part de les aigües pluvials al carrer per davall de la
vorera, per a evitar el col·lapse del col·lector.

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: 24 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 D'INFORME EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
FORMULADA PER AMERICAN TILE SPAIN, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE
MAGATZEM, EXPOSICIÓ I VENDA DE TAULELLS, EN CV-20, KM. 10, NAU 1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/38, instruït a instàncies de AMERICAN TILE SPAIN, S.L.,
sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de magatzem, exposició i venda de taulells, en
CV-20, km. 10, nau 1.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de

maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
11è) PROPOSTA D'INFORME EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
FORMULADA PER CODISMET 2001, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE TALLER
DE FABRICACIÓ D'ARTICLES DE FERRETERIA I MANYERIA, EN CV-20, KM. 5,5
(POLÍGON INDUSTRIAL SIS QUARTS).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/7, instruït a instàncies de CODISMET 2001, S.L.,
sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de taller de fabricació d'articles de ferreteria i
manyeria, en CV-20, km. 5,5 (Polígon Industrial Sis Quarts).
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 d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
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 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.
12è) PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA
CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME, PER A L’ADQUISICIÓ
D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER A L'AFIC.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre de Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme, de 4 de desembre de 2003,
publicada en el DOGV de 15 de desembre de 2003, per la qual es regulen les ajudes en
matèria de modernització del comerç interior per a l'exercici 2004.
Vist que l’Ajuntament te una Agent pel Foment d’Iniciatives Comercials integrat en la Xarxa
AFIC de la Direcció General de Comerç i que l'adquisició de ferramentes i aplicacions
informàtiques son imprescindibles per a la connexió de la xarxa i suposen una millora en la
gestió i prestació de serveis.
Vist que estes aplicacions informàtiques estan subvencionades al 100% per la Conselleria
d'Indústria, Comerç i Turisme, actualment Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.
Vista la comunicació del Coordinador de la Xarxa AFIC de la Direcció General de Comerç
informant a l'AFIC de l'Ajuntament d'Onda que en el present exercici se àmplia el
pressupost per a l'equipament informàtic de l'Agència, passant de 500 euros a 2.000 euros.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 6 de setembre
de 2004, i nombre d'operació: 2.2004.1.08901.
Atès el dispost en l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
l'art. 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització

municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), s’atribueix a la Comissió de
Govern “3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S’ eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme, subvenció per a
l’adquisició d’equipament informàtic per a la AFIC, a l'empara de l'Ordre de 04-12-2003,
publicada en el DOGV de 15 de desembre de 2003, per import de 2.000,00 euros.
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.
13è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA D’INDÚSTRIA, COMERÇ I ENERGIA, PER A FINANÇAR LES
ACTIVITATS GENÈRIQUES DE LA XARXA AFIC.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord de la Comissió de Govern, de data 26/01/2004, sobre sol·licitud de subvenció a
la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme a l'empara de les bases publicades en el
DOGV de data 15/12/2003, per la que es regulen les ajudes en matèria de modernització
del comerç interior per a l'exercici 2004, amb un pressupost de 6.400,00 euros.
Vista la resolució de data de 28/07/2004, amb registre general d’entrada a aquest
Ajuntament de 12/08/04 de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, sobre concessió a
l’Ajuntament d’Onda d’una subvenció per a:
Viatges de coneixement d'experiències comercials: 400,00 euros.
Actualització i manteniment de programes telemàtics: 750,00 euros.
Desplaçaments del tècnics de l’Afic: 400’00 euros.
Desenvolupament d’actuacions en matèria de qualitat: 2.500,00 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), 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.- Acceptar la subvenció de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Energia, per import
de 4.050,00 euros per les activitats genèriques de la xarxa AFIC.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la
partida pressupostària corresponent, per l’import de la subvenció, es a dir, 4.050,00 euros.
TERCER.- Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d’acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
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.

