ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA SET DE DESEMBRE DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
set de desembre 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 del Secretari acctal., Salvador Alós Aguilella.
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 29 DE NOVEMBRE 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 29 de
novembre 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'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
L'OBRA:"URBANITZACIÓ DE LA U-1 CALLE PATERNA".

CONTRACTACIÓ

DE

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre 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 sessió de data 29/11/2004, va aprovar el
projecte tècnic i la incoació d'expedient de contractació de l'obra:"Urbanització de la U-1
callle Paterna", redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, D. José Francisco Fabra
Castillo i per l'Arquitecte D. José Vicente Ferrer Casaña, el pressupost del qual base de
licitació ascendeix a 703.681,21 euros.

Vista l'acta de replantejament de data 30/11/2004.
Vistes els informes del servei de data 24/11/204, i jurídic de data 30/11/2004, així com el
certificat de retenció de crèdit de data 22/04/2004.
Vista la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la Interventora
municipal.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació ordinària i el plec de clàusules administratives
particulars, que han de regir el procediment obert mitjançant concurs per a l'adjudicació de
l'obra.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a càrrec de la partida pressupostària 2004 432
60010 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 al 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 resulti 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.
3r) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA D'UN SOLAR DE FORMA
IRREGULAR EN CARRER CRIST OBRER S/N, EFECTUADA PER ARMANDO MILLA
ESTEPA I MARIA LUISA ALVARO ZOFIO.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de novembre 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 l'escriptura número mil huit-cents nou, de segregació i cessió gratuïta unilateral,
efectuada davant del Notari Cessar Belda Casanova, amb data dos de juliol del 2004, per
Armando Milla Estepa i Maria Luisa Alvaro Zofio, en la que se segrega de la finca de 1606
m2, amb referència cadastral nombre 3478809YK3237G0001GI, la parcel·la que a
continuació es descriu i que porta la seua causa en un acte de disciplina urbanística per a
la seva ulterior cessió gratuïta a l'Ajuntament d'Onda per al seu destí a zona verda:

Solar de forma irregular siti en terme d' Onda, carrer Crist Obrer sense número, amb una
superfície de 722,70 metres quadrats, valorat en cent euros.
CONSIDERANT la capacitat legal de les Entitats locals per a adquirir bens, recollida en
l'article 5 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL):
“Les Entitats Locals, per al compliment dels seus fins i en l'àmbit de les seues respectives
competències, d'acord amb la Constitució i les lleis, tenen plena capacitat jurídica per a
adquirir... tota classe de bens“
CONSIDERANT el que disposa els articles , 12, 13 i 17 del Reglament de Bens de
l'Entitats Locals, aprovat per RD 1372/86, de 13 de juny:
“Els Corporacions Locals poden adquirir bens i drets... c)Per herència, llegat o donació.“
“La adquisició de bens a títol gratuït no estarà subjecta a restricció alguna.“
“Si els bens s'hagueren adquirit davall condició o modalitat de la seva afectació permanent
a determinats destins, s'entendrà complida i consumada quan durant trenta anys hagueren
servit al mateix i encara que després deixaren d'estar-ho per circumstàncies sobrevingudes
d'interès públic“.
“Els Corporacions Locals estan obligades a formar Inventari de tots els seus bens,
qualsevol que siga la seva naturalesa o forma d'adquisició“.
CONSIDERANT la competència atribuïda a l'Alcalde per l'article 21.1 p) de la LBRL:
“Adquisició de bens i drets quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 3 milions d'euros“.
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.- Acceptar la Cessió gratuïta unilateral efectuada en escriptura pública davant del
Notari Cessar Belda Casanova, amb data dos de juliol del 2004, per Armando Milla Estepa
i Maria Luisa Alvaro Zofio, a favor de l'Ajuntament d'Onda, d'un solar de forma irregular en
carrer Crist Obrer s/n, de 722,70 m2.
SEGON.- Inscriure la parcel·la en el registre de la Propietat i en l'Inventari de Bens
Municipal, en compliment del que disposa els articles 85 i 86 del Text Refós de les
Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per RDLegislativo 781/86,
de 18 d'abril.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, i comunicar-ho a l'Àrea d'Ordenació
del territori i Urbanisme per als seus 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.
4t) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENY URBÀ
SITUAT EN CARRER RACHOLAR DE MATILDA, NÚMERO 7, EFECTUADA PER D.
VICENTE BERNABÉ ORTEGA I Dª LEONOR GARCÍA CEREZUELA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de novembre 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 l'escriptura número dos mil huit-cents dos, de segregació i cessió gratuïta unilateral,
efectuada davant del Notari Cessar Belda Casanova, amb data vint-i-dos d'octubre del
2004, per D. Vicente Bernabé Ortega i SRA Leonor García Cerezuela , en la que se
segrega de la finca situada en carrer Racholar de Matilda, número 7, de 120 m2, amb
referència cadastral nombre 5280794YK3258S0001KS, la parcel·la que a continuació es
descriu i que porta la seva causa en un acte de disciplina urbanística per a la seva ulterior
cessió gratuïta a l'Ajuntament d'Onda per al seu destí a vial públic per alineació oficial del
P.GOU
Terreny Urbà situat en Onda, carrer Racholar de Matilda, número 7, amb una superfície de
44 metres quadrats, valorat en sis euros.
CONSIDERANT la capacitat legal de les Entitats locals per a adquirir bens, recollida en
l'article 5 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL):
„Las Entitats Locals, per al compliment dels seus fins i en l'àmbit de les seues respectives
competències, d'acord amb la Constitució i les lleis, tenen plena capacitat jurídica per a
adquirir... tota classe de bens“.
CONSIDERANT el que disposa els articles , 12, 13 i 17 del Reglament de Bens de
l'Entitats Locals, aprovat per RD 1372/86, de 13 de juny:
“Els Corporacions Locals poden adquirir bens i drets... c) Per herència, llegat o donació.“
“La adquisició de bens a títol gratuït no estarà subjecta a restricció alguna.“
“Si els bens s'hagueren adquirit davall condició o modalitat de la seva afectació permanent
a determinats destins, s'entendrà complida i consumada quan durant trenta anys hagueren
servit al mateix i encara que després deixaren d'estar-ho per circumstàncies sobrevingudes
d'interès públic“.
“Els Corporacions Locals estan obligades a formar Inventari de tots els seus bens,
qualsevol que siga la seva naturalesa o forma d'adquisició“.
CONSIDERANT la competència atribuïda a l'Alcalde per l'article 21.1 p) de la LBRL:
“Adquisició de bens i drets quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 3 milions d'euros“.
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.- Acceptar la Cessió gratuïta unilateral efectuada en escriptura pública davant del
Notari Cessar Belda Casanova, amb data vint-i-dos d'octubre del 2004, per D. Vicente
Bernabé Ortega i Dª Leonor García Cerezuela, a favor de l'Ajuntament d'Onda, del terreny
urbà situat en Onda, carrer Racholar de Matilda, número 7, amb una superfície de 44
metres quadrats, valorat en sis euros.
Segon.- Inscriure la parcel·la en el registre de la Propietat i en l'Inventari de Bens
Municipal, en compliment del que disposa els articles 85 i 86 del Text Refós de les
Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per RDLegislativo 781/86,
de 18 d'abril.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, i comunicar-ho a l'Àrea d'Ordenació del
territori i Urbanisme per als seus 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. 48/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre 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 48/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la factura número 99/2004 presentada per RAFCAL, S.L., per import de 2.140,00
euros, endossada a “BANCO DE VALENCIA, S.A.
Vistes les factures números 120/04 i 121/04, presentades per INDECAS, S.L., per imports
de 4.464,81 i 2.834,33 euros respectivament, endossades a “BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO, S.A.”.
Vista la disposició addicional décimo-quarta de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici 2004, que estableix que el pagament dels endossos requerirà l’aprovació del
document de reconeixement de l’obligació.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta
proposta efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de

28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de
delegació de competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de
Govern: “7.- Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.Reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses
adquirides legalment, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d’interessos”.
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes
en la proposta d'operacions a ordenar núm. . 48/2004 per import de 69.922,59 euros
(SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÉNTIMS).
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

CIF
B12419081
18839859F
F12009197
18922109D
38392042M
A28109247
B12364782
E12048385
18885352Y
18885352Y
18885352Y
18885352Y
18885352Y
18885352Y
B12032157
A46433413
E12353728
P1213500J
P1213500J
18878330E
18878330E
A83052407
A83052407
A83052407
53220208W
53220208W
B12322350
B12494472
B12494472
18931082N
18931082N
73353703X
B12494472

TITULAR
TECLA ORDINADORS S L
MARQUES MOLINER M JULIA
COOP AGRICOLA NTRA SRA ESPERANZA
IZQUIERDO RUBIO M JOSE
CALVO PASTOR ENRIQUE
AON GIL Y CARVAJAL S A
GUINOT SELMA S L
TALLERES GAGIMA C B
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
ELECTRO VALENCIA S A
FARMACIA BELLVER-BELTRAN C B
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
ALBELDA GARCIA CONSUELO
ALBELDA GARCIA CONSUELO
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
ALFONSO UCHER JOAQUIN
ALFONSO UCHER JOAQUIN
RAFCAL S L
FERRANDIS VICENT S L L
FERRANDIS VICENT S L L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
AGUILELLA ORTELLS VICENTE
FERRANDIS VICENT S L L

IMPORT €
167,04
142,26
109,62
143,00
220,00
34.096,39
898,80
242,63
91,54
77,40
2.126,05
84,80
83,88
67,98
1.190,30
324,80
656,83
5.490,94
5.490,94
16,00
300,00
446,00
135,00
26,94
96,28
930,00
625,00
13,20
12,70
77,56
423,22
435,00
275,41

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

B12419081
F12009197
B12264297
B12560074
52791890J
B12576690
18922109D
18922109D
B12209698
B12091245
18925898A
A28109247
F46309969
B12526646
B12067609
B12209698

TECLA ORDINADORS S L
COOP AGRICOLA NTRA SRA ESPERANZA
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
ARMERIA Y DEPORTES EL HALCON S L
ADANERO BLAYA GASPAR (MELODIES)
APEU MUNTANYA SL
IZQUIERDO RUBIO M JOSE
IZQUIERDO RUBIO M JOSE
ARMERIA RAUL S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
GONZALEZ GIL JULIAN
AON GIL Y CARVAJAL S A
COTEINCA S C L V
MOYA MARTI SL
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
ARMERIA RAUL S L
TOTAL

222,72
16,97
77,17
719,21
300,00
454,72
943,00
435,00
750,00
484,07
449,86
58,80
1.050,00
1.599,86
5.831,70
1.012,00
69.922,59

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. . 48/2004 per import de 69.922,59 euros (SEIXANTA-NOU
MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÉNTIMS).
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’ obligació nº. 2.2004.1.12629 aprovada a
RAFCAL, S.L.. a:
PARTIDA

CIF

TITULAR

2004 121 22608

A46002036

BANCO DE VALENCIA, S.A.

IMPORT €
2.140,00

QUART.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les següents obligacions a:
PARTIDA

CIF

TITULAR

IMPORT €

2004 IR02 432
60001
2004 432 61102

B-12379780

INDECAS, S.L.

4.464,81

B-12379780

INDECAS, S.L.

2.834,33

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 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 1 de desembre 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 refereix la certificació d’obres a la que es
fa referència a continuació.

Vista la pròpia certificació d’obres, així com la fiscalització d’aquesta proposta efectuada
per Intervenció.
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 l’ obligació continguda en la certificació que a
continuació es relacione:
PDA.PTARIA.
2004 IR04
63000

TITULAR

N.I.F.

IMPORT
EUROS

511 LUIS BATALLA, S.A.
A46076873
Certif.nº. 5 y ultima obra “Paso
Cno.de Sta.Catalina”
2.348,81
TOTAL CERTIFICACIONS

2.348,81

SEGON.- Aprovar l’ordenació del pagament de l’ obligació anterior”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
7è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN.

SUBVENCIÓ

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per JOSE NOMDEDEU PEREZ, President de la
“ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN”, en la que es demana el
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb “la Asociación Síndrome de Down de Castellón”, per import de
1.100,00 euros, en concepte de subvenció per a l’exercici de 2004, per a finançament
d’ajudes a famílies/persones amb el Síndrome de Down, mitjançant tractament psicològic,
pedagògic i logopeda per tal d’aconseguir la seua inserció social
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.

Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm.fra.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

04-12

ANA USÓ ROS

Despeses 3 sessions teràpia
familiar i 9 individual

378,00 €

Nòm.
10/2004

Mª del Mar Tirado Molina

77,83 % nòmina octubre
2004

722,00 €

TOTAL......

...........................................

........................................

1.100,00 €

Vist que l’import total de la justificació es igual a la quantitat a justificar i que els conceptes
de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga del Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a “la Asociación
Síndrome de Down de Castellón”, (CIF nº.G-12409710) corresponent al exercici 2004, per
import de 1.100,00 euros per a finançament d’ajudes a famílies/persones amb el Síndrome
de Down, mitjançant tractament pscològic, pedagògic i logopeda per tal d’aconseguir la
seua inserció social
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 330,00 euros a “la
Asociación Síndrome de Down de Castellón”, (CIF nº.G-12409710), corresponent al 30 per
100 de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN JUVENIL BOYS SCOUTS STMO. SALVADOR.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,

Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per VICENTE BALLESTER REMOLAR, President de la
“ASOCIACIÓN JUVENIL BOYS SCOUTS STMO.SALVADOR”, en la que es demana el
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “ASOCIACIÓN JUVENIL BOYS SCOUTS STMO. SALVADOR”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación Juvenil Boys Scouts Stmo. Salvador”,
de data 16 d'abril de 2004, en el que s'aprova la quantitat de 2.900,00 euros, en concepte
de subvenció per a l'exercici de 2004, per a finançament d’activitats de promoció de
l’associacionisme i voluntariat i prestació de serveis per a joves de la nostra localitat.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm.fra.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

101

Granja Escola MARIOLA

Despeses acampada

3.425,00 €

........................................

3.425,00 €

TOTAL.......... .........................................

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga del Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat “Asociación
Juvenil Boys Scouts “Stmo. Salvador” de Onda”. (CIF nº.G-46408449) corresponent al
exercici 2004, per import de 2.900,00 euros per à finançar despeses d’activitats de
promoció de l’associacionisme i voluntariat i prestació de serveis per a joves de la nostra
localitat.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 870,00 euros a
l'Entitat “Asociación Juvenil Boys Scouts “Stmo. Salvador” de Onda”. (CIF nº.G-46408449),
corresponent al 30 per 100 de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida
2004 463 48900 del vigent Pressupost General.

TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN ROMPAMOS BARRERAS.

DE

LA

SUBVENCIÓ

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per Mª DOLORES ENCINAS MANZANO, Presidenta de la
“ASOCIACIÓN ROMPAMOS BARRERAS” en la que es demana el pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Asociación Rompamos Barreras”
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación Rompamos Barreras”, de data
d'abril de 2004, en el que s'aprova la quantitat de 3.600,00 euros, en concepte
subvenció per a l'exercici de 2004, per a finançament de despeses d’integració social
minusvàlids físics i psíquics i la seua dinamització mitjançant programes i activitats
temps lliure i oci i de conscienciació a la comunitat de la seua situació.

16
de
de
de

Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que la Presidenta de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm.fra.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

Rebut lloguer

Francisco Vidal Sancho

Fiança local social

600,00 €

Rebut lloguer

Francisco Vidal Sancho

Lloguer local social mes maig i
juny 2004

600,00 €

Rebut lloguer

Bienvenida Moreno García

Lloguer local social mes agost
2004

300,00 €

Rebut lloguer

Bienvenida Moreno García

Lloguer local social mes
setembre 2004

300,00 €

Rebut lloguer

Bienvenida Moreno García

Lloguer local social mes octubre
2004

300,00 €

Rebut lloguer

Bienvenida Moreno García

Lloguer local social mes
novembre 2004

300,00 €

A-766

AUTOBUSES FURIÓ, S.L.
(Trans-Fur)

Prestació servei discre-cional
Onda-CS i regrés (30-06-2004)

124,00 €

A-799

AUTOBUSES FURIÓ, S.L.
(Trans-Fur)

Prestació servei discre-cional
Onda-CS i regrés (05-07-2004)

124,00 €
6/4

LA TIA ROSETA

Compra plats

313,20 €

8/4

LA TIA ROSETA

Compra plats

95,40 €

400990

Hijos de Regina Peris, S.L.

Albarà productes neteja

79,99 €

400991

Hijos de Regina Peris, S.L.

Albarà productes neteja i pintura

111,45 €

329

Flors Adrián

Compra 1 corona de flors

150,00 €

348

Flors Adrián

Compra 24 rams de flors

175,00 €

3

ONDA CRISTAL, C.B.

Compra de 2 quadres

0045

RESTAURO Taller d’Art

Compra material divers

133,86 €

46

TECNO-COPI

Compra material oficina

17,60 €

TOTAL..........

...........................................

........................................

23,89 €

3.748,30 €

Vist que l’import total de la justificació és superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga del Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a la “Asociación
Rompamos Barreras”, (CIF nº.G-12488524) corresponent al exercici 2004, per import de
3.600,00 euros per a finançament de despeses d’integració social de minusvàlids físics i
psíquics i la seua dinamització mitjançant programes i activitats de temps lliure i oci i de
conscienciació a la comunitat de la seua situació.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 1.080,00 euros a
l'Entitat “Asociación Rompamos Barreras” . (CIF nº.G-12488524), corresponent al 30 per
100 de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l'obligació anterior.”

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
10è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN RIU SEC.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per JESUS GONZALEZ SANCHEZ, President de la
ASOCIACIÓN “RIU SEC” (C.I.F. G-12320164) en la que es demana el pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Asociación “Riu Sec”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación “Riu Sec”, de data 16 d'abril de 2004,
en el que s'aprova la quantitat de 34.250,00 euros, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament de despeses de tractament de malalts alcohòlics
rehabilitats o en procés de recuperació per a la seua integració social.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Nº.fra.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

Nòm. 1/2004

Mª Lidón Nebot Gresa

Nòmina gener 2004

505,82 €

Nòm. 2/2004

Mª Lidón Nebot Gresa

Nòmina febrer 2004

505,82 €

Nòm. 4/2003

Mª Lidón Nebot Gresa

Nòmina abril 2004

691,87 €

Nòm. 5/2003

Mª Lidón Nebot Gresa

Nòmina maig 2004

691,87 €

Nòm. 6/2003

Mª Lidón Nebot Gresa

Nòmina juny 2004

691,87 €

Nòm. 7/2003

Mª Lidón Nebot Gresa

Nòmina juliol 2004

691,87 €

Paga estiu
2004

Mª Lidón Nebot Gresa

Paga estiu 2004

624,77 €

Nòm. 8/2003

Mª Lidón Nebot Gresa

Nòmina agost 2004

505,82 €

Nòm. 9/2003

Mª Lidón Nebot Gresa

Nòmina setembre 2004

505,82 €

Nòm. 10/2003

Mª Lidón Nebot Gresa

Nòmina octubre 2004

505,82 €

TC 1 (1/2004)

Tesorería General de la Seguridad
Social

Liquidació qüotes Seguritat Social (gener 2004)

213,42 €

TC 1 (3/2004)

Tesorería General de la Seguridad
Social

Liquidació qüotes Seguritat Social (març 2004)

291,92 €

TC 1 (4/2003)

Tesorería General de la Seguridad
Social

Liquidació qüotes Seguritat Social (abril 2004)

291,92 €

TC 1 (5/2003)

Tesorería General de la Seguridad
Social

Liquidació qüotes Seguritat Social (maig 2004)

291,92 €

TC 1 (6/2003)

Tesorería General de la Seguridad
Social

Liquidació qüotes Seguritat Social (juny 2004)

291,92 €

TC 1 (7/2003)

Tesorería General de la Seguridad
Social

Liquidació qüotes Seguritat Social (juliol 2004)

291,92 €

TC 1 (8/2003)

Tesorería General de la Seguridad
Social

Liquidació qüotes Seguritat Social (agost 2004)

213,42 €

TC 1 (9/2003)

Tesorería General de la Seguridad
Social

Liquidació qüotes Seguritat Social (setembre 2004)

213,42 €

04.1

PEDRO CUESTA ORTIZ

Serveis profesionals com a
psicòleg gener 2004

744,00 €

04.2

PEDRO CUESTA ORTIZ

Serveis profesionals com a
psicòleg febrer 2004

744,00 €

04.3

PEDRO CUESTA ORTIZ

Serveis profesionals com a
psicòleg març 2004

744,00 €

04.4

PEDRO CUESTA ORTIZ

Serveis profesionals com a
psicòleg abril 2004

744,00 €

04.5

PEDRO CUESTA ORTIZ

Serveis profesionals com a
psicòleg maig 2004

744,00 €

04.6

PEDRO CUESTA ORTIZ

Serveis profesionals com a
psicòleg juny 2004

744,00 €

Minuta de

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals
gener 2004

480,00 €

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals
febrer 2004

480,00 €

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals
març 2004

480,00 €

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals abril
2004

480,00 €

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals
maig 2004

480,00 €

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals juny
2004

480,00 €

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals juliol
2004

480,00 €

30-01-2004
Minuta de
28-02-2004
Minuta de
30-03-2004
Minuta de
30-04-2004
Minuta de
30-05-2004
Minuta de
30-06-2004
Minuta de
30-07-2004

Minuta de

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals
agost 2004

480,00 €

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals
setembre 2004

480,00 €

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals
octubre 2004

480,00 €

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals
novembre 2004

480,00 €

RAFAEL LLOPIS PAÑO

Honoraris profesionals
desembre 2004

480,00 €

Rebut nº 59

José Arrandis Sorribes

Lloguer local social
novembre 2004

604,11 €

Rebut nº 60

José Arrandis Sorribes

Lloguer local social
desembre 2004

604,11 €

46

Juan Bta. Gimeno Guillén

Mobles cuina i taules
ordinador

488

LLIBRERIA AMICS, S.L.

Compra material d’oficina

334,05 €

497

LLIBRERIA AMICS, S.L.

Compra material d'oficina

82,53 €

531

LLIBRERIA AMICS, S.L.

Compra material d’oficina

817,35 €

V15992

Aqua Service

Servei subministre aigua

56,62 €

V20679

Aqua Service

Servei subministre aigua

527,59 €

A-071983

MERCADONA, S.A.

Compra productes

116,29 €

A-094143

MERCADONA, S.A.

Compra productes

35,52 €

A-116908

MERCADONA, S.A.

Compra productes

25,68 €

22994

Distribuciones P. Gil e Hijos, S.L.

Compra begudes

102,35 €

23331

Distribuciones P. Gil e Hijos, S.L.

Compra begudes

31,31 €

24061

Distribuciones P. Gil e Hijos, S.L.

Compra begudes

150,86 €

24168

Distribuciones P. Gil e Hijos, S.L.

Compra begudes

33,04 €

24403

Distribuciones P. Gil e Hijos, S.L.

Compra begudes

74,24 €

25036

Distribuciones P. Gil e Hijos, S.L.

Compra begudes

244,61 €

1.033/B

MRW

Tramesa documentació

35,15 €

1.478/B

MRW

Tramesa documentació

19,75 €

324

BAR-RESTAURANTE

Sopar “Roscón”

30-08-2004
Minuta de
30-09-2004
Minuta de
30-10-2004
Minuta de
30-11-2004
Minuta de
30-12-2004

“EL RACO DE L'AVI”

3.671,40 €

713,00 €

340

BAR-RESTAURANTE

Sopar “San Valentín”

933,00 €

Sopar “San José”

815,00 €

Sopar “Lunes de Pascua”

845,00 €

Sopar “Sábado de Pascua”

985,00 €

Dia “Puertas Abiertas”

785,00 €

Menjar de germanor

942,00 €

Sopar de germanor de
dones

864,00 €

Sopar de germanor de
homes

955,00 €

“EL RACO DE L'AVI”
347

BAR-RESTAURANTE
“EL RACO DE L'AVI”

352

BAR-RESTAURANTE
“EL RACO DE L'AVI”

358

BAR-RESTAURANTE
“EL RACO DE L'AVI”

361

BAR-RESTAURANTE
“EL RACO DE L'AVI”

364

BAR-RESTAURANTE
“EL RACO DE L'AVI”

370

BAR-RESTAURANTE
“EL RACO DE L'AVI”

372

BAR-RESTAURANTE
“EL RACO DE L'AVI”

00664

JUAN J. COLOM GARI

Compra embotits

200,00 €

2464

AL-CAR SERVICIOS

Serveis reparacions
fontaneria

139,20 €

00664-04

CD PRODUCTS S.A.

Compra material

147,32 €

A-43

AUTOBUSES FURIÓ, S.L.
(TRANS-FUR)

Prestació servei discrecional Onda-Meliana i
regrés (25/01/2004)

260,00 €

04/843

GRAFIQUES ONDA, S.L.

Paperetes nadal

223,88 €

160/04

Espectáculos TALÍA, S.L.

Lloguer taules i cadires i
actuació de “Organista
Eva”

606,68 €

TOTAL..........

...........................................

........................................

35.225,85 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga del Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat “Asociación
Riu Sec”. (CIF nº.G-12320164) corresponent al exercici 2004, per import de 34.250,00
euros per à finançar despeses de tractament de malalts alcohòlics rehabilitats o en procés
de recuperació per a la seua integració social.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 10.275,00 euros a
l'Entitat), “Asociación Riu Sec”. (CIF nº.G-12320164) corresponent al 30 per 100 de la
subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463 48900 del vigent
Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
11è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN PADRES MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS VIRGEN DE LA
ESPERANZA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per Mª CARMEN FELIU MEMBRADO, Presidenta de la
“ASOCIACIÓN PADRES MINUSVALIDOS PSIQUICOS “VIRGEN DE LA ESPERANZA”
(C.O.. El Molí), en la que es demana el pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb l’ associació esmentada.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación padres minusválidos psíquicos “Virgen
de la Esperanza” (C.O. El Molí”), de data 16 d'abril de 2004, en el que s'aprova la quantitat
de 20.000,00 euros, en concepte de subvenció per a l'exercici de 2004, per a finançament
d’activitats de prestació d’assitència mitjançant ensenyança, pràctiques i altres activitats als
disminuïts psíquics.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que la Presidenta de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Núm.fra.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

00340/04

Viajes EQUUS, S.A.

Despeses reserva hotel Salou

A-747

AUTOBUSES FURIÓ, S.L.
(TRANS-FUR)

Prestació servei discre-cional
Onda-Salou i regrés

09/2004

JOSÉ PRADES INSA

Despeses reparacions banys 1ª
planta

06/2004

JOSÉ PRADES INSA

Despeses ampliació taller

800,40 €

00002040

Suministros hosteleros

Compra material divers

138,04 €

8.018,00 €
782,00 €
5.718,80 €

BORRÁS, S.L.
55

Electricitat SANTI PONSA
SÁNCHEZ

Despeses reparacions
electricitat

1.469,81 €

1

Electricitat SANTI PONSA
SÁNCHEZ

Despeses reforma centre

31/04

Juan Martínez Campillo

Reparacions portes

240

Onda Cristal, C.B.

Compra espills

1322/04

TRANSPORTES VILAR
PALAU, S.L.

Despeses lloguer contenidor

46,27 €

1050/04

TRANSPORTES VILAR
PALAU, S.L.

Despeses lloguer contenidor

64,29 €

1269/04

TRANSPORTES VILAR
PALAU, S.L.

Despeses lloguer contenidor

102,81 €

494/04

TRANSPORTES VILAR
PALAU, S.L.

Despeses lloguer contenidor

70,62 €

727-04

MACOVA, C.B.

Compra material construcció

439,85 €

TOTAL..........

...........................................

........................................

787,65 €
2.459,20 €
294,20 €

21.191,94 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga del Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a “La ASOCIACION
PADRES MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS “VIRGEN DE LA ESPERANZA”. (CIF nº.G12028452) corresponent al exercici 2004, per import de 20.000,00 euros per à finançar
d’activitats de prestació d'assistència mitjançant ensenyança, pràctiques i altres activitats
als disminuïts psíquics
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 6.000,00 euros a
l'Entitat a “La ASOCIACIÓN PADRES MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS “VIRGEN DE LA
ESPERANZA”. (CIF nº.G-12028452), corresponent al 30 per 100 de la subvenció per a l
´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463 48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
12è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A FUNDACIÓN AMIGÓ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per EPIFANIO LÓPEZ LÓPEZ, President de l’Entitat
”FUNDACION AMIGÓ”, en la que es demana el pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Fundación Amigó”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Fundación Amigó”, de data 16 d'abril de 2004, en
el que s'aprova la quantitat de 4.600,00 euros, en concepte de subvenció per a l'exercici de
2004, per a finançament d’activitats d’ajuda a les famílies/persones drogodependents,
utilitzant tractament psicològic, metge i relacional amb la finalitat d’aconseguir la seua
inserció social.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm.fra.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

Nòm.
02/2004

Begoña Fuentes Asín

Nòmina febrer 2004

658,85 €

TC 1
02/2004

TESORERIA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL

Quota empresa Seg. Social
nòmina anterior

213,19 €

Nòm.
04/2004

Begoña Fuentes Asín

Nòmina abril 2004

860,03 €

TC 1
04/2004

TESORERIA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL

Quota empresa Seg. Social
nòmina anterior

278,36 €

Nòm.
05/2003

Mª Reyes Tienda Games

Nòmina maig 2004

TC 1
05/2003

TESORERIA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL

Quota empresa Seg. Social
nòmina anterior

00 - 729

VALLS MIRALLES, S.L.

Compra barritas

040.0000909

PIAF, S.L.

Despeses reparacions

3 247080 1

MAKRO

Compra productes neteja

28,72 €

FV 307

COPIADORAS Y
CONSUMIBLES, S.L.

Despeses plastificacions

86,76 €

355

INSTALACIONES
MARTORELL, S.L.

Despeses reparacions

55,91 €

5

SUPERMERCADO

Compra productes alimentació

52,33 €

1.410,61 €
500,59 €
86,26 €
236,79 €

SUPER PACO
F000061166

GROS MERCAT

Compra material divers

70,01 €

F000046937

GROS MERCAT

Compra productes alimentació

46,02 €

4.602

CARLIN OFIMARKET

Compra material oficina

TOTAL........

...........................................

........................................

108,88 €
4.693,31 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga del Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a “La Fundación
Amigó”. (CIF nº.G-81454969) corresponent al exercici 2004, per import de 4.600,00 euros
per à finançar despeses d’ajuda a les famílies/persones drogodependents, utilitzant
tractament psicològic, metge i relacional amb la finalitat d’aconseguir la seua inserció
social.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligaciò per la quantitat de 1.380,00 euros a
l'Entitat “Fundación Amigó”. (CIF nº.G-81454969), corresponent al 30 per 100 de la

subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463 48900 del vigent
Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
13è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per JOSE GARCIA FERNANDEZ, President de la
“PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ”, en la que es demana el pagament de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Parroquia San Bartolomé”, de data 16 d'abril de
2004, en el que s'aprova la quantitat de 4.700,00 euros, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament de despeses de promoció de associacionisme i del
voluntariat i l’aplicació de programes i prestació de serveis per als joves de la nostra
localitat.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm.fra.

Proveïdor

Concepte

2004418

PUBLI-ONDA, C.B.

Compra detalls

105/04

TALLERES GAGIMA, C.B.

Despeses treballs carpinteria

1.137,96 €

O927

SEGURIDAD Y
COMUNICACIONES P.R.

Despeses instal.lació alarma

1.015,70 €

1850

FAYOS Suministros Hosteleros,
S.L.

Compra botellero

396,72 €

01/04/06

VEREMUNDO SILVESTRE
JORDA, S.L.

Compra material divers

336,50 €

2004/013

CONSTRUCCIONES PLACAR,
S.L.

Despeses treballs construcció

04/001363

Prefabricados y materiales

Compra material de construcció

GARCÍA, S.L.

Import (€)
214,60 €

1.265,56 €
335,45 €

TOTAL.......

...........................................

........................................

4.702,49 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga del Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a L’Entitat “Parroquia
San Bartolomé”. (CIF nº.Q-1200174-I) corresponent al exercici 2004, per import de
4.700,00 euros per à finançar despeses de promoció del associacionisme i del voluntariat i
l’aplicació de programes i prestació de serveis per als jovens de la nostra localitat.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de1.410,00 euros a
l'Entitat “Parroquia San Bartolomé”. (CIF nº.Q-1200174-I), corresponent al 30 per 100 de la
subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463 48900 del vigent
Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
14è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA ONDENSE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per VICENTE IBAÑEZ ALBALAT, President de la
“ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA ONDENSE”, en la que es demana
el pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb l’esmentada Entitat.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación de Jubilados y Pensionistas La
Ondense”, de data 16 d'abril de 2004, en el que s'aprova la quantitat de 4.700,00 euros, en

concepte de subvenció per a l'exercici de 2004, per a finançament de despeses de
promoció associacionisme, aplicació de programes i prestació de serveis per a jubilats i
pensionistes de la nostra localitat.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Núm.fra.

Proveïdor

Concepte

Rebut nº 12

Alfredo Ferris López

Alquiler local social mes
dicembre 2003

368,07 €

Rebut nº 1

Alfredo Ferris López

Alquiler local social mes
gener 2004

368,07 €

Rebut nº 2

Alfredo Ferris López

Alquiler local social mes
febrer 2004

368,07 €

Rebut nº 3

Alfredo Ferris López

Alquiler local social mes
març 2004

368,07 €

1

María Colera Alfonso

Alquiler local social mes
maig 2004

420,00 €

2

María Colera Alfonso

Alquiler local social mes juny
2004

420,00 €

3

María Colera Alfonso

Alquiler local social mes juliol
2004

420,00 €

4

María Colera Alfonso

Alquiler local social mes
agost 2004

420,00 €

5

María Colera Alfonso

Alquiler local social mes
setembre 2004

420,00 €

6

María Colera Alfonso

Alquiler local social mes
octubre 2004

420,00 €

7

María Colera Alfonso

Alquiler local social
novembre 2004

420,00 €

04/034

Instalaciones elécticas y
bobinajes VICENTE PÉREZ
PRADES, S.L

Despeses treballs de
reparació

...........................................

........................................

TOTAL.........

Import (€)

419,41 €
4.831,69 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga del Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.

En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat “Asociación
de Jubilados y Pensionista La Ondense” (CIF nº. G-12.31530) corresponent al exercici
2004, per import de 4.700,00 euros per à finançament de despeses de promoció
associacionisme, aplicació de programes i prestació de serveis per a jubilats i pensionistes
de la nostra localitat.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 1.410,00 euros a
l'Entitat “Asociación de Jubilados y Pensionista La Ondense” (CIF nº. G-12.31530),
corresponent al 30 per 100 de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida
2004 463 48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
15è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB ATLÉTICO ONDENSE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquin Aguilella Aguilella, Tinent d’Alcalde Delegat d’Hisenda, formula la següent
Proposta:
Vista la sol·licitud presentada per JESUS SERRANO VILLANUEVA, President de l’Entitat
”CLUB ATLETICO ONDENSE”, en la que es demana el pagament de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 23 de febrer de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb el Club Atlético Ondense”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb el “Club Atlético Ondense”, de data 16 de febrer de
2004, en el que s'aprova la quantitat de 47.000,00 euros, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament d’activitats, entrenaments i competixcios esportives.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Núm.fra.
A-232
Varias
A-540
Varias
Varias
A-1004
A-1043
A-1047
A-949
A-965
A-981
A-993
A-999
1333364
6374077
93
6374112
6374277
131837
368
6374301
6374329
130327
6374408
129036
440218
6374453
127598
339
342
21
1750

Proveedor
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L..
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L.
Autobuses. Furiò, S.L.
Telefonica España SA
Repsol Butano SA
Infrofutur SL
Repsol Butano SA
Repsol Butano SA
Telefonica España SA
Infrofutur SL
Repsol Butano SA
Repsol Butano SA
Telefonica España SA
Repsol Butano 0,22
SA
Telefonica España SA
Federación V.F.
Repsol Butano SA
R.Gimeno Arrando
Telefonica España SA
Tecnocopi
Adrian Llorens Villanueva
Adrian Llorens Villanueva
Joaquin Muñoz Cubero
Axa aurora Ibérica, SA
Gráficas Castañ SL.
Tesorería SS
Tesorería SS
Tesorería SS
Tesorería SS
Tesorería SS
Tesorería SS
Tesorería SS
Tesorería SS
Tesorería SS
Tesorería SS
Gaspar López Fernández
Gaspar López Fernández
Gaspar López Fernández
Gaspar López Fernández
Gaspar López Fernández
Gaspar López Fernández
Gaspar López Fernández
Gaspar López Fernández
Gaspar López Fernández
Gaspar López Fernández
Gaspar López Fernández
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación

Concepto
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Desplaçaments equips
Rebut mensual Telefon
Rebut Mensual
Material Informático
Rebut Mensual
Rebut Mensual
Rebut mensual Telefon
Material Informático
Rebut Mensual
Rebut Mensual
Rebut mensual Telefon
Rebut Mensual
Rebut mensual Telefon
Inscripciones ,Mutualidad
Rebut Mensual
Material De Farmacia y primeros
auxilios
Rebut mensual Telefon
Fotocopias
Corones funeraries
Corones funeraries
Pintura Campo
Seguro RC.
Cartelería
Desembre -03
Gener-04
Febrer-04
Marzo-04
Abril-04
Maig-04
Juny-04
Juliol-04
Agost-04
Setembre-04
Nomina-Gener-04
Nomina-Desembre +paga -04
Nomina-Febrer-04
Nomina-Marzo-04
Nomina-Abril-04
Nomina-Maig-04
Nomina-Juny-04
Nomina-Extra Juliol-04
Nomina-Agost-04
Nomina-Setembre-04
Nomina-Octubre-04
Fiches Juvenil
Fiches Regional

Importe (€)
203,00
5696,00
510,00
6095,00
3877,99
280,00
340,00
180,00
660,00
140,00
187,00
187,00
140,00
207,52
147,48
131,15
122,90
122,90
243,24
98,48
140,22
140,22
255,34
140,22
237,64
244,00
140,22
1061,30
218,17
126,85
400,00
400,00
522,00
706,75
784,32
192,80
192,80
192,80
192,80
192,80
192,80
192,80
192,80
188,19
185,43
939,96
1776,50
939,96
939,96
939,96
939,96
939,96
836,54
939,96
939,96
939,96
495,00
80,00

Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación
Mutualidad/federación

Fiches Regional
Fiches Juvenil
Fiches Regional
Fiches Regional
Fiches Cadete
Fiches Juvenil
Fiches Regional
Fiches Infantil
Fiches Regional
Fiches Regional
Fiches juvenil
Fiches Regional
Fiches Infantil
Fiches Infantil
Fiches Cadete
Fiches Infantil
Fiches Regional
Fiches Cadete
Fiches Regional
Fiches Cadete
Fiches Regional
Fiches Regional
Fiches Regional
Fiches Regional

TOTAL

480,00
495,00
125,00
129,00
90,00
132,00
176,00
220,00
220,00
240,00
261,00
261,00
264,00
283,00
300,00
305,00
327,00
363,00
371,00
393,00
1340,00
176,00
283,00
349,00
47.173,57 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe del Gestor d’Esports, encarregat de la tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat “Club Atlético
Ondense”. (CIF nº.G-12307161) corresponent al exercici 2004, per import de 47.000,00
euros per à finançar despeses d’activitats, entrenaments i competicions esportives
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 23.500,00 euros a l
´Entitat “Club Atlético Ondense”. (CIF nº.G-12307161), corresponent al 50 per 100 de la
subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 452 48900 del vigent
Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l´obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors

Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
16è)
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL GRUP MUNICIPAL POPULAR.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament d'Onda, formula la
següent Proposta:
Vista la sol·licitud presentada per RUBEN IBAÑEZ BORDONAU, portaveu del Grup
Popular de l'Ajuntament d'Onda, en la qual es demana la resta del pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern, de data 17 de juliol de 2003, en què s'aprova l'import a
pagar als Grups Polítics Municipals.
Vist que l'import de la subvenció de l'any 2004 al Grup del Partit Popular (NIF G28570935)
es de 6.130,20 euros.
Vist que d’ acord amb la declaració formulada pel portaveu del GRUP POPULAR (NIF
G28570935), l’Entitat esmentada no es deutora amb la Hisenda Municipal, amb la
Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el Portaveu de l’Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec a la subvenció concedida:
NRE. FRA.

PROVEÏDOR

08-J485- TELEFONICA.
279205
AJUNTAMENT D´ONDA
MARGARITA
05/10/04 CAPELL
RESTAURANT
166 MARTI

NIF

CONCEPTE

G28570927

ABONO OCTUBRE

P-1208400-J

TASA BASURA

ALVARO

LLOGUER
OCTUBRE

MOYA

MENUS

I B-12526646

08-L485- TELEFONICA
278126

G28570927

15/09/04 FACSA
MARGARITA
CAPELL

ALVARO

SEDE

08-H485- TELEFONICA
279154
A-930 INTROFUTOR S.L

210,35
3.060,00

ABONO SEPTEMBRE

LLOGUER
SEPTEMBRE

38,31
22,56

SUMINISTRE AIGUA

926 GRAFIQUES CASTAÑ

17/08/04 IBERDROLA

IMPORT
EUROS

SEDE

20,76
16,29
210,35

B-12.091.245

PUBLICITAT

417,60

G28570927

ABONO AGOST

B-12537650

VARIOS

60,00

LLUM

20,80

26,54

MARGARITA
05/08/04 CAPELL

ALVARO

29/07/04 TECNO-COPI

LLOGUER
AGOST

SEDE

210,35

39.144.662-L

FOTOCOPIA

G28570927

ABON. JULIOL

14/07/04 GRAFIQUES CASTAÑ

B-12.091.245

PUBLICITAT

07/07/04 FOTO ESTUDIO RAUL

52.942.523-L

VARIOS

10,90

05/07/04 AJUNTAMENT D´ONDA

P-1208400-J

TASA BASURA

22,56

08-G485- TELEFONICA
280009

MARGARITA
05/07/04 CAPELL

ALVARO

LLOGUER
JULIOL

2,20
94,53
179,80

SEDE

210,35

08-F485- TELEFONICA
277215

G28570927

ABON. JUNY

18/06/04 TECNO COPI

39144662-L

FOTOCOPIES

5,90

14/06/04 TECNO COPI

39144662-L

VARIOS

6,35

14/06/04 IBERDROLA
75/2004 NETESTUDIO
MARGARITA
07/06/04 CAPELL

52796976-Q
ALVARO

LLUM

18,71

PAGINA WEB

37,88

LLOGUER SEDE JUNY

27/05/04 FACSA

SUMINISTRE D´AIGUA

08-E485- TELEFONICA
275595

G28570927

ABON. MAIG

MARGARITA
05/05/04 CAPELL

ALVARO

LLOGUER SEDE MAIG

MARGARITA
05/04/04 CAPELL

ALVARO

LLOGUER SEDE ABRIL

05/05/04 AJUNTAMENT D´ONDA

P-1208400-J

TASA BASURA

08-D485- TELEFONICA
282980

G28570927

ABON. ABRIL

15/04/04 IBERDROLA

95,79

210,35
16,14
25,41
210,35
210,35
22,56
86,57

LLUM

22,09

06/04/04 TECNO COPI

39144662-L

FOTOCOPIES

12,00

01/04/04 TECNO COPI

39144662-L

FOTOCOPIA

12,00

31/03/04 PAPELERIA MAGOVI, S.L B-12331096

MATERIAL OFICINA

25/03/04 TECNO COPI

39144662-L

VARIOS

08-C485- TELEFONICA
283614

G28570927

ABON. MARÇ

MARGARITA
05/03/04 CAPELL

ALVARO

05/03/04 AJUNTAMENT D´ONDA

LLOGUER SEDE MARÇ
P-1208400-J

2,45
13,00
94,15
210,35

TASA BASURA

27,35

JONATHAN
23/02/04 GARCIA

YUSTE

MANTEN. PAGINA WEB
FEBRER

60,00

JONATHAN
23/02/04 GARCIA

YUSTE

MANTEN. PAGINA WEB
GENER

60,00

08-B485- TELEFONICA
283217
12/02/04 IBERDROLA

G28570927

ABON. FEBRER
LLUM

55,93
20,29

MARGARITA
05/02/04 CAPELL

ALVARO

TV ONDA

LLOGUER
FEBRER
73.347.891-V

127
23/01/04

CORREUS

PUBLICITAT
CAMPANYA
ELECTORAL

801,75
38,25
16,04

P-1208400-J

SUMIN. AIGUA

08-A485- TELEFONICA
285148

G28570927

ABON. GENER

ALVARO

210,35

RENOV. APARTAT DE
CORREUS

22/01/04 AJUNTAMENT D´ONDA

MARGARITA
05/01/04 CAPELL

SEDE

LLOGUER
GENER

55,34
SEDE

TOTAL

210,35
7.702,30

Resultant que l’import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adients.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1085 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat GRUP
PARTIT POPULAR (NIF G28570935) per a l’exercici 2004, per import de 6.130,20 euros,
per a finançar despeses de funcionament del Grup Polític.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 1.839,06 euros, a
l’Entitat GRUP POPULAR (NIF G28570935) corresponent a la resta de l’import de la
subvenció per l’exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 111 48900 del vigent
Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
17è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament d'Onda, formula la

següent Proposta:
Vista la sol·licitud presentada per JOSE MARTINEZ BELLOSO, portaveu del Grup
Socialiste de l'Ajuntament d'Onda, en la qual es demana la resta del pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern, de data 17 de juliol de 2003, en que s'aprova l'import a
pagar als Grups Polítics Municipals.
Vist que l'import de la subvenció de l'any 2004 al Grup Socialiste P.S.O.E.-PSPV (NIF
G28477727) es de 9.736,20 euros.
Vist que d’ acord amb la declaració formulada pel portaveu del GRUP SOCIALISTE
P.S.O.E.-PSPV (NIF G28477727), l’ Entitat esmentada, no es deutora amb la Hisenda
Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el Portaveu de l’Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec a la subvenció concedida:

Nº.FRA.

PROVEÏDOR

ENCARNA
17 BARBA

N.I.F.
BLASCO 18.941.206-Q

34/04 RAFCAL S.L

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

SOPAR 01.05.2004

875,00

B-12322350

SOPAR
GALA
COMERÇ LOCAL

11/04/04 ROXY MUSIC,C.B.

E-12.576.658

ACTUACIO MUSICAL

174,00

FLORISTERIA
3938 PITARCH

18.881.842-S

CORONA
NATURAL

150,00

GRAFIQUES
308 S.L

CASTAÑ B-12.091.245

921 GRAFIQUES CASTAÑ

FLOR

PUBLICITAT
FULL

EN

EL

75,00

278,40

B-12.091.245

ENCARTE FULL

278,40

FLORISTERIA
4124 PITARCH

18.881.842-S

100
DOTCENES
CLAVELL ROIG

400,00

FLORISTERIA
PITARCH

18.881.842-S

CLAVELLS
CORONA
NATURALS

3981
23/06/04
55/04

18/08/04

MITIN I
FLORS
199,00

FLORISTERIA GLORIA

73.353.779-V

50
DOTCENES
CLAVELLS

RAFCAL. S.L

B-12.322.350

SOPAR
SOCIALISTE

GRUP

250,00
1.298,00

GRUP FOLKLORIC D G-12244612
´ONDA

6 TICKETS SOPAR
PRESENTACIO
REGINA

156,00

FOCUS

DESPESES
STANDS
EN LA CONVENCIO
MUN.VALENCIA

588,12

DESPESES
STANDS
EN LA CONVENCIO
MUN.VALENCIA

588,12

91
FOCUS
93
BAR
RTE.
238 BLANCA

ERA 18.916.087-J

DINAR 9/11/04

870,00

ASS.CULTURAL
20/09/04 SUERAS
DECLARACIO JURADA

G-123444388

DUO
11/09/04

DISSABTE

G-28477727

KILOMETRATGE

3.300,00

TOTAL

9.780,04

300,00

Resultant que l’import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adients.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1085 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat GRUP
SOCIALISTE P.S.O.E.-PSPV (NIF G28477727) per a l’ exercici 2004, per import de
9.736,20 euros, per a finançar despeses de funcionament del Grup Polític.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 2.920,86 euros, a
l’Entitat GRUP SOCIALISTE P.S.O.E.-PSPV (NIF G28477727) corresponent a la resta
de l’import de la subvenció per l’exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 111 48900
del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
18è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL GRUP MUNICIPAL AMI.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament d'Onda, formula la
següent Proposta:
Vista la sol.licitud presentada per PASCUAL VTE. MUNDINA SOL, portaveu del Grup
A.M.I. de l'Ajuntament d'Onda, en la qual es demana el pagament de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern, de data 17 de juliol de 2003, en el que s'aprove l'import
a pagar als Grups Polítics Municipals.
Vist que l'import de la subvenció de l'any 2004 al Grup A.M.I. (NIF G12611356) es de

1.803,00 euros.
Vist que d’acord amb la declaració formulada pel portaveu del GRUP A.M.I. (NIF
G12611356), l’ Entitat esmentada no es deutora amb la Hisenda Municipal, amb la
Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el Portaveu de l’Entitat presenta la següent factura justificativa de les despeses
efectuades amb càrrec a la subvenció concedida:

Nº.FRA.

324

PROVEÏDOR
RESTAURANT
CLUB DE CAMPO

N.I.F.
22503727K

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

CONVENCIO
ANUAL

1.900,00

TOTAL

1.900,00

Resultant que l’import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que el
concepte de la factura presentada es considere adient.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1085 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Régim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats
Locals, i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de
competències.
S’eleva a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat GRUP A.M.I.
(G-12611356) per a l’ exercici 2004, per import de 1.803,00 euros, per a finançar despeses
de funcionament del Grup Politic.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 540,90 euros, a
l’Entitat GRUP A.M.I. (G-12611356) corresponent a l’import de la subvenció per l’exercici
2004, amb càrrec a la partida 2004 111 48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
19è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL GRUP MUNICIPAL BLOC.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament d'Onda, formula la
següent Proposta:
Vista la sol·licitud presentada per JOSE JULIO CENTELLES MARINER, portaveu del Grup
Nacionaliste Valencià de l'Ajuntament d'Onda, en la qual es demana la resta del pagament
de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern de data 17 de juliol de 2003, en que s'aprova l'import a
pagar als Grups Polítics Municipals.
Vist que l'import de la subvenció de l'any 2004 al Grup del Bloc Nacionaliste Valencià
(N.I.F. G96763321) es de 1.803,00 euros.
Vist que d’acord amb la declaració formulada pel portaveu del GRUP NACIONALISTE
VALENCIÀ (N.I.F. G96763321), l’ Entitat esmentada no es deutora amb la Hisenda
Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el Portaveu de l’Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec a la subvenció concedida:
Nº.FRA.

1

2
3

4
5

PROVEÏDOR
FLORS ADRIAN

N.I.F.
18.899.734-J

GRAFIQUES CASTAN,
S.L
B-12.091.245

CONCEPTE
COMPRA
NATURAL

IMPORT
EUROS

PLANTA

1000 SOBRES I 1000
CARTES
IMPRESSES

VICENTE M.LLOPIS I 18.929.368-T
PERIS
Mª DEL CARMEN GAYA
BALLESTER
DECLARACIO JURADA

243,19
260,00

LLOGUER
LOCAL
EN PL. RAVAL SANT
18637184 JOSEP, 32
G-96763321

45,00

KILOMETRATGE
TOTAL

810,00
300,00
1.658,19

Resultant que l’import total de la justificació és inferior a la subvenció concedida i que el
concepte de la factura presentada es considere adient.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1085 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat

BLOC

NACIONALISTE VALENCIÀ (NIF G96763321) per a l’ exercici 2004,
1.803,00 euros, per a finançar despeses de funcionament del Grup Polític.

per import de

SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 540,90 euros, a
l’Entitat BLOC NACIONALISTE VALENCIÀ (NIF G96763321) corresponent a la resta de
l’import de la subvenció per l’exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 111 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
20è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
CARMEN ARTERO HERRERO CONTRA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10-52004, D'APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I COMPTE DE
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL SUR-3 EST.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern local, de data 10 de maig del 2004, pel que va acordar
l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació i del Compte de Liquidació Provisional
del sector urbanitzable residencial SUR-3 Este, dins del Programa d'Actuació Integrada
adjudicat a la mercantil “Onda Urbana, S.L“ per a la seua execució pel procediment de
gestió indirecta.
Vist que en el projecte de reparcel·lació aprovat les parcel·les núm. 122 A i 122 B, que
procedeixen de l'aportació bruta de 2.226 m2 de la parcel·la cadastral 303 del Polígon 52,
figuren a nom d'Hereus de Sra. Aurea Herrero Campos.
Vist el recurs extraordinari de revisió interposat per Carmen Artero Herrero, amb data 15
de setembre del 2004, contra el citat acord de la Junta de Govern Local.
Considerant que en el recurs extraordinari de revisió es discrepa en la titularitat de
l'adjudicació de les parcel·les 122 A i 122 B, per considerar que les mateixes pertanyen a
“Hereus de Miguel Artero Granell“, per quant en l'inventari de béns de la manifestació
d'Herència de Sra. Aurea Herrero Campos de 12 de juny de 1996 (la còpia se adjunta del
qual) no figuren les parcel·les aportades a la reparcel·lació del sector SUR-3 Este i que han
donat lloc a les parcel·les adjudicades núm. 122 A i 122 B, i tot això amb independència
que la titularitat cadastral de la dita superfície bruta figure a nom de la difunta Sra. Aurea
Herrero Campos.
Atés l'informe emés per l'Agent Urbanitzador “Onda Urbana, S.L“, amb registre d'entrada
de data 27 d'octubre del 2004, favorable a estimar el recurs a la vista de la documentació
aportada, concloent que les parcel·les núm. 122 A i 122 B haurien d'adjudicar-se als
Hereus de Miguel Artero Granell (marit d'Aurea Herrero Campos), que són els seus fills
Carmen i Eliseo Artero Herrero (en un 50% en proindivís).
Atés, després del tràmit d'audiència donat a Inmaculada Artero Varella, que la mateixa ha

aportat per mitjà d'instància de 24-11-04 còpia de la sentència del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció núm. 3 de Nules de 5-11-04, relativa a la disputa civil de la divisió
judicial de l'Herència d'Aurea Herrero Campos, en la que s'inclou el solar de 2.226 m2 de la
parcel·la cadastral 303 del Polígon 52 dins de l'inventari de l'Herència de la mateixa,
sol·licitant-se la desestimació del recurs extraordinari de revisió.
Atés l'informe jurídic del T.AG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de data 29 de novembre
del 2004, en les consideracions jurídiques del qual es disposa:
<<Sense entrar en les consideracions de tipus formal relatives a la concurrència o no dels
requisits per a la formulació del present recurs extraordinari de revisió, i les circumstàncies
de la qual taxades s'arrepleguen en l'article 118.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre
(LRJ-PAC), la veritat és que l'última documentació aportada a l'expedient per Inmaculada
Artero Varella, i consistent en còpia de la sentència del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció núm. 3 de Nules de 5-11-04, relativa a la disputa civil de la divisió judicial de
l'Herència d'Aurea Herrero Campos pels seus hereus, es desprén inequívocament que la
parcel·la de 2.226 m2 (cadastral 303 del Polígon 52), constitutiva de la superfície aportada
al sector SUR-3 Este, i que ha donat lloc a l'adjudicació de les parcel·les 122 A i 122 B,
s'integra dins de l'inventari de l'herència d'Aurea Herrero Campos.
Pel que subscriu no procedeix analitzar el contingut de la sentència de referència, sinó
acreditar que una resolució judicial en via civil d'aquestes característiques deu, mentre no
existisca posterior pronunciament judicial revocatori, siga traslladada a l'àmbit
administratiu, i en particular arreplegar-se en l'Acta de Reparcel·lació del sector SUR-3
Este, a efectes de la seua definitiva inscripció registral.
Des d'aquest punt de vista, cabria confirmar allò que s'ha resolt per la Junta de Govern
Local en l'acord d'aprovació de la reparcel·lació del sector SUR-3 Este, en el sentit
d'atribuir la titularitat de dites parcel·les a “Hereus d'Aurea Herrero Campos“, per la qual
cosa es desestimaria el recurs extraordinari de revisió presentat, en el que es pretenia
atribuir la titularitat a Hereus de Miguel Artero Granell.
Tot això ha d'entendre's sense perjuí que ulteriors resolucions judicials puguen resoldre per
via d'impugnació en un sentit diferent, en este cas la pròpia sentència judicial seria títol
suficient per a modificar la inscripció registral que poguera existir en aqueix moment.
En conseqüència, considere que el recurs extraordinari de revisió de referència ha de ser
desestimat>>.
Atés que, de conformitat amb l'art. 118.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú, l'òrgan
competent per a resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local, òrgan de què
prové l'acord objecte d'impugnació.
S'eleva a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. en tots els seus extrems el recurs de reposició interposat per Carmen Artero
Herrero amb data 15 de setembre del 2004 contra l'acord de la Junta de Govern Local de
data 10-5-2004, pel qual es va aprovar el Projecte de Reparcel·lació i el Compte de
Liquidació provisional del sector SUR-3 Este, per les raons exposades.
En virtut d'això, es manté inalterable la titularitat de les parcel·les adjudicades núm. 122 A i
núm. 122 B en relació amb la documentació incorporada en l'acord aprobatorio del projecte
de reparelación del sector, en el sentit d'atribuir-se la titularitat d'ambdós parcel·les a
“Hereus d'Aurea Herrero Campos“.

SEGON. Notificar el present acord tant als interessats com a l'Agent Urbanitzador “Onda
Urbana, S.L“, amb indicació expressa dels recursos pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
21è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES
CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA AÈRIA TRIFÀSICA A 20 KV SC LA110, A LA S.T. TOSSAL DEL CORP.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/91, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, amb N.I.F. número A95075578, i domicili a l'avinguda Hermanos Bou número 239, de Castelló, per a la
realització d'obres consistents en la instal·lació d'una línia aèria trifàsica a 20 KV SC LA110, a la S.T. Tossal del Corp del aquest terme municipal, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Pedro Javier Deza Balfagó.
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 Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, amb N.I.F. número A95075578, i domicili a l'avinguda Hermanos Bou número 239, de Castelló, per a la
realització d'obres consistents en la instal·lació d'una línia aèria trifàsica a 20 KV SC LA110, a la S.T. Tossal del Corp del aquest terme municipal, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Pedro Javier Deza Balfagó (projecte número CS0377/03). El pressupost de les obres es de 25.857 euros, i el constructor Isolux-Wat SA.
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.
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: 12 mesos, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
22è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES
CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA AÈRIA DE QUÀDRUPLE CIRCUIT,
A LA S.T. TOSSAL DEL CORP.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/76, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, amb N.I.F. número A95075578, i domicili a l'avinguda Hermanos Bou número 239, de Castelló, per a la
realització d'obres consistents en la instal·lació d'una línia aèria de quàdruple circuit, a la
S.T. Tossal del Corp del aquest terme municipal, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial Pedro Javier Deza Balfagó.
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 Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, amb N.I.F. número A95075578, i domicili a l'avinguda Hermanos Bou número 239, de Castelló, per a la
realització d'obres consistents en la instal·lació d'una línia aèria de quàdruple circuit, a la
S.T. Tossal del Corp del aquest terme municipal, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial Pedro Javier Deza Balfagó (projecte número CS-0376/03). El
pressupost de les obres es de 31.789'73 euros, i el constructor Elecnor SA.
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.
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: 12 mesos, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
23è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
CARLOS RIBES ALMOR, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA
REFORMA DE PLANTA BAIXA SENS ÚS ESPECÍFIC, AL CARRER VILA-REAL
NÚMERO 18, CANTO AL CARRER ALZIRA
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació

del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/127, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Carlos Ribes Almor, amb N.I.F. Número 19.003.008-V, i
domicili al carrer Vila-real número 18, cantó al carrer Alcira, d'Onda, per a la realització
d'obres consistents en la reforma de planta baixa sens ús específic, al carrer Vila-real
número 18, canto al carrer Alzira, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte
Tècnic Belen Gaya Fuentes, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 15 de
novembre de 2.004, el qual inclou como annex estudi de seguretat i salut.
Vist que l'edifici 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-1, 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 26 de novembre 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 delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Carlos Ribes Almor, amb N.I.F. Número 19.003.008V, i domicili al carrer Vila-real número 18, cantó al carrer Alzira, d'Onda, per a la realització
d'obres consistents en la reforma de planta baixa sens ús específic, al carrer Vila-real
número 18, canto al carrer Alzira, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte
Tècnic Belen Gaya Fuentes, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 15 de
novembre de 2.004, el qual inclou como annex estudi de seguretat i salut. El pressupost de
les obres es de 16.779'33 euros, i el constructor Fernando José Heredia Martínez.
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.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (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.
24è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
CERGRUP MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE SIS
NAUS SENSE ÚS ESPECÍFIC, AL CARRER TRAVESSERA CAMÍ VELL, NÚMERO 11,
PARCEL·LA NÚMERO 9 POLÍGON INDUSTRIAL SUR-9.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/92, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Cergrup Materiales de Construcción SL, amb N.I.F. número

B-82885294, i domicili al carrer Illes Balears número 13, d'Onda, per a la construcció de sis
naus sense ús específic, al carrer Travessera Camí Vell, número 11, parcel·la número 9
polígon industrial SUR-9, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Eduardo
Gil i Santiago Gil, visat pel col·legi professional corresponent amb data 3 de setembre de
2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut signat.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbanitzable industrial sector SUR9, compte amb pla parcial i amb projecte d'urbanitació aprovat i les obres estan
finalitzades, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la 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 Cergrup Materiales de Construcción SL, amb N.I.F.
número B-82885294, i domicili al carrer Illes Balears número 13, d'Onda, per a la
construcció de sis naus sense ús específic, al carrer Travessera Camí Vell, número 11,
parcel·la número 9 polígon industrial SUR-9, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Arquitecte Eduardo Gil i Santiago Gil, visat pel col·legi professional corresponent amb
data 3 de setembre de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut
signat. El pressupost de les obres es de 327.726'17 euros, i el constructor Urbinsa
Construcciones SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.

El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals).
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
25è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
TRIPLEX IBERICA SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE ÚS ESPECÍFIC, A
LA CV-20, DE LA SUR-6.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:

“Vist l'expedient número 8832/04/114, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Triplex Iberica SL, amb N.I.F. número B-12054441, i
domicili al carrer Alemania número 132, del polígon industrial del transport, de Castelló, per
a la construcció de nau sense ús específic, a la CV-20, de la SUR-6, segons projecte
tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Abel García Gómez, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 18 d'octubre de 2004, el qual inclou como annex
estudi bàsic de seguretat i salut signat.
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 industrial SUR-6, amb la
urbanitació finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la 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 Triplex Iberica SL, amb N.I.F. número B-12054441, i
domicili al carrer Alemania número 132, del polígon industrial del transport, de Castelló, per
a la construcció de nau sense ús específic, a la CV-20, de la SUR-6, segons projecte
tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Abel García Gómez, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 18 d'octubre de 2004, el qual inclou como annex
estudi bàsic de seguretat i salut signat. El pressupost de les obres es de 59.926'92 euros, i
el constructor Arimca 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.
Haurà de separar l'edificació 28'50 m, mesurats des de l'eix de la carretera CV-20, no
havent de començar la construcció sense que hi haja verificat pel tècnic municipal.
Hi ha sistema separatiu d'abocaments d'aigües pluvials i residuals, per la qual cosa haurà
de previndre connexions diferents.
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
26è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
MANUEL FRIAS FERNÁNDEZ, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES DE LEGALITZACIÓ
DE CUINA EN PLANTA BAIXA, AL CARRER PINTOR OLIET, 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 desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 883/02/32, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Manuel Frias Fernández, amb N.I.F. Número 19.949.808-Q,
i domicili al carrer Historiador Bernardo Mundina número 8, d'Onda, per a la realització
d'obres de legalització de cuina en planta baixa, al carrer Pintor Oliet, número 15, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Pau Arrandis García, i visat pel col·legi
professional corresponent amb data 30 de setembre de 2.004.
Vist que l'edifici 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-5, 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 24 de novembre 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 delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Manuel Frias Fernández, amb N.I.F. Número
19.949.808-Q, i domicili al carrer Historiador Bernardo Mundina número 8, d'Onda, per a la
realització d'obres de legalització de cuina en planta baixa, al carrer Pintor Oliet, número
15, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Pau Arrandis García, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 30 de setembre de 2.004. El pressupost de les
obres es de 5.005 euros.
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.
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.- 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).
TERCER.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
27è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
JOSÉ ANTONIO MATEU BALLESTER, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TRES NAUS
SENSE ÚS ESPECÍFIC, AL CARRER MARIE CURIE 16, 18 I 20 - SANTA RITA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/108, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per José Antonio Mateu Ballester, amb N.I.F. número B73.353.909-D, i domicili al carrer Carta Pobla cantó a carrer Ben-al-abbar, d'Onda, per a la
construcció de tres naus sense ús específic, al carrer Marie Curie 16, 18 i 20 - Santa Rita,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canós Molinosl, visat pel
col·legi professional corresponent amb data 23 de setembre de 2004, el qual inclou como
annex estudi bàsic de seguretat i salut signat, sigant per l'Arquitecta Tècnica Belen Gaya.
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 industrial, zona UI-3, subzona
B, amb la urbanitació finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes

en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la 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 José Antonio Mateu Ballester, amb N.I.F. número B73.353.909-D, i domicili al carrer Carta Pobla cantó a carrer Ben-al-abbar, d'Onda, per a la
construcció de tres naus sense ús específic, al carrer Marie Curie - Santa Rita, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canós Molinosl, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 23 de setembre de 2004, el qual inclou como annex
estudi bàsic de seguretat i salut signat, sigant per l'Arquitecta Tècnica Belen Gaya. El
pressupost de les obres es de 112.705'97 euros, i el constructor Construcciones José
Antonio Mateu 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.
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.

L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
28è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
ANTONIO IBAÑEZ PAEZ, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA
CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR, AL CARRER GRANADA NÚMERO 10.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data1 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/120, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Antonio Ibañez Paez, amb N.I.F. Número 29.950.248-Q,
i domicili al carrer Monseñor Fernando Ferrís número 32-1º-1ª, d'Onda, per a la realització
d'obres consistents en la construcció de vivenda unifamiliar, al carrer Granada número 10,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Guillermo Rubert Castell, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 24 d'octubre de 2.004, el qual inclou como
annex estudi de seguretat i salut, signat per l'Arquitecta Tècnica Belen Gaya Fuentes.
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
urbà, zona U-A “Raval del Castells”, 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 24 de novembre 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 delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Antonio Ibañez Paez, amb N.I.F. Número
29.950.248-Q, i domicili al carrer Monseñor Fernando Ferrís número 32-1º-1ª, d'Onda, per
a la realització d'obres consistents en la construcció de vivenda unifamiliar, al carrer
Granada número 10, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Guillermo
Rubert Castell, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 24 d'octubre de
2.004, el qual inclou como annex estudi de seguretat i salut, signat per l'Arquitecta Tècnica
Belen Gaya Fuentes. El pressupost de les obres es de 76.585'51 euros, i el constructor
Vicente Gargallo Bagan.
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.
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.
29è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER PERIS Y CÍA SA,
EN GARANTIA DE L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA DE OBRES NÚMERO 8832/04/19,
D'INSTAL·LACIÓ DE 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 30 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/42, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Peris y Cía SA, amb N.I.F. número A-12003950 i domicili a l'avinguda
Manuel Escobedo número 26, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada en el
expedient de llicència de obres número 8832/04/19, d'instal·lació de línia de mitja tensió a
les parcel·les 3-5 de la SUR-10.
Vist que, en garantia de les obres d'instal·lació de línia de mitja tensió a les parcel·les 3-5
de la SUR-10, es va dipositar per Peris y Cía SA, amb data 19 de febrer de 2.004, fiança
per import de 1000 euros.
Vist que per l'Enginyer Tècnic Municipal, amb data 18 de novembre de 2.004, s'ha informat
que no hi ha inconvenient algun perquè es procedeix a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.

Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Peris y Cía SA, amb N.I.F.
número A-12003950 i domicili a l'avinguda Manuel Escobedo número 26, d'Onda i domicili
a la carretera de Viver Puerto de Burriana quilòmetre 58'4, d'Onda, per a la devolució de la
fiança dipositada en el expedient de llicència de obres número 8832/04/19, d'instal·lació de
línia de mitja tensió a les parcel·les 3-5 de la SUR-10.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta
de pagament.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea Econòmica, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
30è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I ENERGIA PER A FINANÇAR LES
CAMPANYES D'ANIMACIÓ COMERCIAL EXERCICI 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 1 de desembre 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 a finançar les campanyes d'animació comercial per a
l'exercici 2004, amb un pressupost de 5.000 euros.
Vista la resolució de data de 30/07/2004, amb registre general d’entrada a aquest
Ajuntament de 10/09/04 de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, sobre concessió a
l’Ajuntament d’Onda d’una subvenció per a finançar les campanyes d'animació comercial
per a l'exercici 2004.
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 2.000,00 euros per a finançar les campanyes d'animació comercial per a l'exercici 2004.
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, 2.000,00 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-cinc minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

