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

PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 10 DE MAIG 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 10 de
maig de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria d'aquesta
sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS.

DEL

CONTRACTE

DE

SUBMINISTRAMENT

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de maig 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'expedient tramitat per a la contractació del subministrament "Equipaments
informàtics", el pressupost de la qual ascendeix a 30.000,00 euros, IVA inclòs.
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 08-03-2004, va aprovar

l'expedient de contractació i la licitació del mateix.
Resultant que després de la sol·licitud d'ofertes es va celebrar acte públic d'obertura de
pliques el dia 13-04-2004.
Vist l'informe dels Tècnics Informàtics Municipals, de data 20-04-2004 sobre examen i
valoració de les ofertes presentades.
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.- Declarar vàlid l'expedient de contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte a la mercantil Tecla Ordinadors, SL, amb CIF B-12419081,
com a autor de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de
26.598,22 euros i un termini d'execució de dues setmanes.
Tercer.- Requerir al contractista adjudicatari perquè constituïsca la fiança definitiva i firme
el contracte administratiu en el termini de quinze i trenta dies naturals, respectivament, des
de la recepció de la notificació del present acord.
Quart.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa el subministrament de
referència a càrrec de la partida 2004 121 62600 del Pressupost General vigent.
Cinquè.- Notificar el present acord a tots els oferents, amb devolució, si és procedent, de la
documentació presentada.
Sisè.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i tècnics municipals als efectes
oportuns.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament per a la signatura dels documents
necessaris per a l'execució dels anteriors acords."
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI “ESCOLA OBERTA”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 12 de maig 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 d'alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
VIST l'expedient tramitat per a la pròrroga del contracte del servei "Escola Oberta“ subscrit

amb la mercantil Escola Infantil El Casalet, SL
RESULTANT que la Comissió de Govern Municipal, en sessió celebrada el dia 20 agost del
2001, va adjudicar a la mercantil Escola Infantil El Casalet ,S.L., el contracte del servei
“col·legi matinal“, com a autor de la proposició mes avantatjosa per a la Corporació.
RESULTANT que com a conseqüència de l'anterior, en data 21-08-2001, es va firmar el
corresponent contracte administratiu, la duració del qual es va fixar en 1 any, prorrogable
d'any en any fins al màxim legal permès (total 4 anys), prèvia sol·licitud expressa del
contractista formulada amb tres mesos d'antelació a la finalització del contracte, i aprovada
per l'òrgan de contractació competent.
RESULTANT que la Comissió de Govern Municipal, en sessió celebrada en data 24-062002, va autoritzar la primera pròrroga del contracte amb efectes per al curs escolar
2002/03.
RESULTANT que per Acord de la Comissió de Govern Municipal de 7-10-2002 es va a
modificar el contracte a fi ampliar l'horari a la vesprada (canviant per això la denominació
del contracte a servei "Escola Oberta“).
RESULTANT que la Comissió de Govern Municipal, en sessió celebrada en data 8-092003, va autoritzar la segona pròrroga del contracte amb efectes per al curs escolar
2003/04.
VISTA la clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives particulars reguladores de la
contractació, que preveu la revisió de preus anual, amb l'aplicació del percentatge que
experimente l'IPC.
VISTOS l'informe jurídic de data 12-05-2004 i 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 abril, Reguladora dels
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
dels Entitats Locals; i la Resolució número 1172, de 24 de juny del 2003, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la seguent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Concedir una tercera i última pròrroga del contracte per al servei "Escola Oberta“,
subscrit amb la mercantil Escola Infantil El Casalet, S.L., en data 12-08-2001, que tindrà
efectes per al curs escolar 2004/05.
Segon.- Aprovar la revisió de preus prevista en la clàusula 17 del Plec de Clàusules
Administratives particulars, amb l'aplicació del percentatge del 2,6% experimentat per l'IPC
de l'exercici 2003.
Tercer.- Traslladar el present acord a l'interessat i als serveis econòmics municipals als
efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

4t) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC SOL·LICITAT PER
HIJOS DE F. GAYA FORÉS, PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TUB DE 40 O 50 CM DE
DIÀMETRE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 12 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'escrit presentat per D. Joaquín Piñón Gaya com a Administrador únic de Hijos de F.
Gaya Forés SL, de data 05/03/2004, en el que sol·licita autorització municipal per a la
instal·lació d'un tub al subsòl d'un vial, que separa les dues parcel·les que consta la Fàbrica
núm. 1 de l'empresa que representa.
Vista la motivació de la instal·lació en què hi ha canonades subterrànies que les
comuniquen, és per això pel que pretén instal·lar un tub de 40 o 50 cm., amb efecte
passamurs, per a que en cas d'avaries poder restituir les canonades sense alçar els
paviments ni molestar al trànsit.
Vist l'informe jurídic del Cap de Secció de Contractació i Patrimoni, de data 17 de març del
2004.
Vist l'informe favorable emès per l'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, de data 11 de maig
del 2004.
Considerant el que estableix l'art.74 i següents del RD 1372/86, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Bens de les Entitats Locals.
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 la
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Concedir a la mercantil Hijos de F. Gaya Forés SL, l'autorització per a l'ocupació
de domini públic local, consistent en la instal·lació d'un tub de 40 o 50 cm de diàmetre de
vorera a vorera al subsòl del vial que separa les dues parcel·les que consta la seua
instal·lació.
Segon.- Condicionar l'efectivitat de la present autorització a l'obtenció de la preceptiva
llicència d'obres, que establirà la profunditat de la instal·lació del tub i la resta de condicions
en què serà exercida.
Tercer.- De conformitat amb l'article 20.3 e) del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'Ordenança Municipal
reguladora de la Taxa per Ocupacions del Subsòl, Sòl i Vol de la Via Pública, l'interessat
haurà d'abonar la corresponent Taxa per ocupació de domini públic local.

Quart.-Notificar el present acord a l'interessat, perquè prenga coneixement i als efectes
oportuns.
Cinquè.- Traslladar el present acord a l'Àrea d'Ordenació del Territori i Hisenda per al seu
coneixement i 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 DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER
A FINANÇAR EL SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ PER
A L'ANY 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la convocatòria d’ajudes de la Diputació provincial publicades en el BOP número 35,
de data 20 de març de 2004, per la qual es convoquen ajudes a entitats públiques per a
finançar el servei de desratització, desinfecció i desinsectació per a l’any 2004.
Vist que l'Ajuntament té contractat el servei de desratització, desinfecció i desinsectació per
a l’any 2004, amb la mercantil Winton Ibérica, S.A., el cost del qual per a l'any 2004 és de
11.876,56 euros.
Vist el document d'autorització i disposició de la despesa, emès per la Intervenció amb data
16/03/2004, número d'operació 2.2004.1.02310.
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 núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial a l'empara de les bases publicades
al BOP número 35, de data 20 de març de 2004, per a finançar el servei de desratització,
desinfecció i desinsectació per a l’any 2004.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar a l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors

Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
6è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER
A FINANÇAR EL SERVEI D'ARREPLEGADA D'ANIMALS SOLTS I ABANDONATS PER
A L'ANY 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la convocatòria d’ajudes de la Diputació provincial publicades en el BOP número 54,
de data 4 de maig de 2004, per la qual es convoquen ajudes a entitats públiques per a
finançar la recollida d’animals solts i abandonats per a l’any 2004.
Vist que l'Ajuntament té contractat el servei d'arreplegada d'animals solts i abandonats amb
la mercantil Can-Kabul, S.L., el cost del qual per a l'any 2004 s'ha pressupostat en la
quantitat de 20.915,16 euros.
Vist el document d'autorització i disposició de la despesa, emès per la Intervenció amb data
22/01/2004, número d'operació 2.2004.1.00094.
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 núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial a l'empara de les bases publicades
al BOP número 54, de data 4 de maig de 2004, per a finançar el servei de recollida
d’animals solts i abandonats per a l’any 2004.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar a l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
7è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER
A FINANÇAR L'ACTIVITAT CULTURAL “FIRA DEL LLIBRE”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 11 de maig de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura,
que es passa a transcriure literalment:
“Vista la convocatòria de la Diputació Provincial de Castelló, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província, número 39 de data 30 de març de 2004, per la qual es convoquen ajudes
a entitats publiques per a la realització d'activitats culturals.
Vist que l'Ajuntament te prevista la realització de la fira del llibre, amb un pressupost de
9.000 euros.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 11/05/2004, i
número d'operació 2.2004.1.04185.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcadia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.”3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial de Castelló, a l'empara de la
convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província, número 39 de data 30/03/2004,
per a finançar la Fira del Llibre, amb un pressupost de 9.000 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en les anomenades
Bases, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER
A FINANÇAR LA IMPRESSIÓ D'UN CATÀLEG SOBRE LA FLORA D'ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura,
que es passa a transcriure literalment:
“Vista la convocatòria de la Diputació Provincial de Castelló, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província, número 39 de data 30 de març de 2004, per la qual es convoquen ajudes
a entitats publiques per a la realització d'activitats culturals.
Vist que l'Ajuntament te prevista la impressió del catàleg Flora d'Onda, amb un pressupost
de 4.925,29 euros.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 11/05/2004, i

número d'operació 2.2004.1.04187.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcadia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.”3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial de Castelló, a l'empara de la
convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província, número 39 de data 30/03/2004,
per a finançar la impressió del catàleg flora d'Onda, amb un pressupost de 4.925,29 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en les anomenades
Bases, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER
A FINANÇAR L'ACTIVITAT CULTURAL “CONGRÈS D'ARXIVERS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura,
que es passa a transcriure literalment:
“Vista la convocatòria de la Diputació Provincial de Castelló, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província, número 39 de data 30 de març de 2004, per la qual es convoquen ajudes
a entitats publiques per a la realització d'activitats culturals.
Vist que l'Ajuntament te prevista la programació d'un congrés d'arxivers, amb un
pressupost de 9.000 euros
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 11/05/2004, i
número d'operació 2.2004.1.04186
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcadia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.”3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent

PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial de Castelló, a l'empara de la
convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província, número 39 de data 30/03/2004,
per a finançar el congrés d'arxivers, amb un pressupost de 9.000 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en les anomenades
Bases, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
10è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL
PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA “ONDA JOVE”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Dinamització
Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la convocatòria de Subvencions de la Diputació Provincial, publicada al BOP núm
39, de data 30 de març de 2004, per la qual es convoquen ajudes a Entitats Publiques per
a activitats esportives any 2004.
Vists els certificats de la Intervenció de Fons, sobre l'autorització i disposició de la despesa
de data 30/12/2003, i número de documents "AD" 2.2003.1.15802 i 2.2003.1.14135.
Atès el disposat a l'article 21 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règimen Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial a l'empara de les bases publicades
al BOP núm. 39 de data 30/03/2004 per al finançament del programa municipal d'Activitats
Esportives "Onda Jove" amb un pressupost de 14.879 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
11è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL
PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA “ONDA NATURA”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Dinamització
Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la convocatòria de Subvencions de la Diputació Provincial, publicada al BOP núm
39, de data 30 de març de 2004, per la qual es convoquen ajudes a Entitats Publiques per
a activitats esportives any 2004.
Vists els certificats de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 31/03/2004,
i 07/04/2004 I número d'operacions 2.2004.1.02598, 2.2004.1.02599 I 2.2004.1.02840.
Atès el disposat a l'article 21 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règimen Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial a l'empara de les bases publicades
al BOP núm. 39 de data 30/03/2004 per al finançament del programa municipal d'Activitats
Esportives "Onda Natura" amb un pressupost de 17.077 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
12è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL
PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA “PARTIDA DE PILOTA PROFESSIONAL”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Dinamització
Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la convocatòria de Subvencions de la Diputació Provincial, publicada al BOP núm

39, de data 30 de març de 2004, per la qual es convoquen ajudes a Entitats Publiques per
a activitats esportives any 2004.
Vist que l'Ajuntament du a terme el programa municipal d'Activitats Esportives, amb un
pressupost de 160.000 euros segons consta a la partida 452 22608.
Vists el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 07/05/2004, i
número d'operació 2.204.1.04095.
Atès el disposat a l'article 21 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial a l'empara de les bases publicades
al BOP núm. 39 de data 30/03/2004 per al finançament del programa municipal d'Activitats
Esportives "Partida de Pilota Professional" amb un pressupost de 3.000 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
13è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL
PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA “CARRERA CICLISTA DE FÉMINAS
VÀLIDA PER AL CAMPIONAT D'ESPANYA ”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Dinamització
Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la convocatòria de Subvencions de la Diputació Provincial, publicada al BOP núm
39, de data 30 de març de 2004, per la qual es convoquen ajudes a Entitats Publiques per
a activitats esportives any 2004.
Vist que l'Ajuntament du a terme el programa municipal d'Activitats Esportives, amb un
pressupost de 160.000 euros segons consta a la partida 452 22608.
Vists el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 07/05/2004, i
número d'operació 2.204.1.04099.

Atès el disposat a l'article 21 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial a l'empara de les bases publicades
al BOP núm. 39 de data 30/03/2004 per al finançament del programa municipal d'Activitats
Esportives "Carrera Ciclista de Féminas vàlida per al Campionat d'Espanya" amb un
pressupost de 4.000 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
14è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL
PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA “ESCOLA D'ESTIU I OCI NOCTURN”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Dinamització
Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la convocatòria de Subvencions de la Diputació Provincial, publicada al BOP núm
39, de data 30 de març de 2004, per la qual es convoquen ajudes a Entitats Publiques per
a activitats esportives any 2004.
Vist que l'Ajuntament du a terme el programa municipal d'Activitats Esportives, amb un
pressupost de 160.000 euros segons consta a la partida 452 22608.
Vists els certificats de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 07/05/2004,
i número d'operacions 2.2004.1.04096 i 2.2004.1.04097.
Atès el disposat a l'article 21 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial a l'empara de les bases publicades
al BOP núm. 39 de data 30/03/2004 per al finançament del programa municipal d'Activitats
Esportives "Escola d'Estiu i Oci Nocturn" amb un pressupost de 12.000 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
15è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA DE CULTURA PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT “CAMPANYA
D'ANIMACIÓ A LA LECTURA 2004”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 6 de maig de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura, que
es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local , de data 19 de gener de 2004, sobre sol·licitud de
subvenció a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a l'empara de l'Ordre de 26 de
novembre de 2003, DOGV núm. 4656, de data 23/12/2003, per al finançament de foment
de l'hàbit lector en les biblioteques i agències de lectura públiques a les entitats locals de
la Comunitat Valenciana, amb un pressupost de 5.099 euros.
Vista la resolució de data 07/04/2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda, d'una subvenció per import de 692 euros.
Atès el disposat a l'article 21 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports per
import de 692 euros, per al finançament de les activitats d'animació a la lectura campanya
2004.
SEGON.- Donar Trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en
la partida pressupostària 2004 451 22608, per l'import de la subvenció, es a dir, 692 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.
16è)
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA DE CULTURA PER A FINANÇAR L'ADQUISICIÓ DE MOBILIARI PER A
LA BIBLIOTECA INFANTIL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 6 de maig de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura, que
es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local , de data 19 de gener de 2004, sobre sol·licitud de
subvenció a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a l'empara de l'Ordre de 26 de
novembre de 2003, DOGV núm. 4656, de data 23/12/2003, per al finançament de la
compra de mobiliari per a la biblioteca infantil, amb un pressupost de 6.500 euros.
Vista la resolució de data 05/05/2004 de la Conselleria sobre concessió a l'Ajuntament
d'Onda, d'una subvenció per import de 2230 euros.
Atès el disposat a l'article 21 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, per
import de 2230 euros, per al finançament de la compra de mobiliari per a la biblioteca
infantil.
SEGON.- Donar Trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en
la partida pressupostària 2004 121 62500 per l'import de la subvenció, es a dir, 2230 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.
17è)
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA DE CULTURA PER A FINANÇAR L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A
LES BIBLIOTEQUES D'ADULTS I INFANTIL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 6 de maig de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura, que

es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local , de data 19 de gener de 2004, sobre sol·licitud de
subvenció a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a l'empara de l'Ordre de 26 de
novembre de 2003, DOGV núm. 4656, de data 23/12/2003, per al finançament de la
adquisició de material per a les biblioteques d'adults i infantil, a les entitats locals de la
Comunitat Valenciana, amb un pressupost de 21.000 euros.
Vista la resolució de data 07/04/2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda, d'una subvenció per import de 4027 euros.
Atès el disposat a l'article 21 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports per
import de 4027 euros, per al finançament de la adquisició de material per a les biblioteques
d'adults i infantil.
SEGON.- Donar Trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en
la partida pressupostària 2004 451 22608, per l'import de la subvenció, es a dir, 4027
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.
18è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA DE CULTURA PER A FINANÇAR LA PARTICIPACIÓ EN ELS XXII JOCS
ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Dinamització
Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 26 de gener de 2004, sobre sol·licitud
de subvenció a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a l'empara de l'Ordre de 10
de desembre de 2003, DOGV número 4664, de data 7 de gener de 2004, pel finançament
de la competició dels XXII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, amb un pressupost
de 11.911,78 euros.
Vista la resolució de data de 20 d'abril de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per al finançament de

l'organització de la competició municipal dels XXII Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana, per import de 854 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcadia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.”3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de Conselleria de Cultura, Educació i Esports, per al
finançament de la competició dels XXII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, per
import de 854 euros
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en la
partida pressupostària 452 22608, per l'import de la subvenció, es a dir, 854 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.
19è)
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ,
PER A FINANÇAR LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PROJECTE “SERVEIS DE VIGILÀNCIA I
SEGURETAT D'ESPAIS PÚBLICS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència,
que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 01/03/04 sobre sol·licitud de subvenció a
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació a l'empara de l’Ordre de 30 de desembre de
2003 (DOGV de 6 de febrer de 2004), per la qual es regula el Programa Emcorp i dóna
publicitat a la línia de crèdit i a l’import màxim adreçat a finançar la concessió de
subvencions en l’any 2003, amb un pressupost de 6.022,13 euros.
Vista la resolució de data de 30/04/2004, amb registre general d’entrada a aquest
Ajuntament de 05/05/04 del SERVEF, sobre concessió a l’Ajuntament d’Onda d’una
subvenció per a l’obra “Serveis de vigilància i seguretat d’espais públics” dins del programa
EMCORP de 3.712,74 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), s’atribueix a la Comissió de

Govern "3. Sol·licitar i acceptar subvencions".
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció a Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per import
de 3.712,74 euros per a l’obra “Serveis de vigilancia i seguretat d’espais públics” dins del
Programa EMCORP.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004/121/14100, per l’import de la subvenció, es a dir, 3.712,74
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.
20è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ,
PER A FINANÇAR LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PROJECTE “SERVEIS SOCIALS A DOMICILI”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència,
que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 01/03/04 sobre sol·licitud de subvenció a
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació a l'empara de l’Ordre de 30 de desembre de
2003 (DOGV de 6 de febrer de 2004), per la qual es regula el Programa Emcorp i dóna
publicitat a la línia de crèdit i a l’import màxim adreçat a finançar la concessió de
subvencions en l’any 2003, amb un pressupost de 6.022,13 euros.
Vista la resolució de data de 30/04/2004, amb registre general d’entrada a aquest
Ajuntament de 05/05/04 del SERVEF, sobre concessió a l’Ajuntament d’Onda d’una
subvenció per a l’obra “Serveis socials a domicili” dins del programa EMCORP de 3.712,74
euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), s’atribueix a la Comissió de
Govern "3. Sol·licitar i acceptar subvencions".
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció a Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per import
de 3.712,74 euros per a l’obra “Serveis socials a domicili” dins del Programa EMCORP.

SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004/121/14100, per l’import de la subvenció, es a dir, 3.712,74
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.
21è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ,
PER A FINANÇAR LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PROJECTE “PROGRAMA DAJUDES A JOVES AMB
DIFICULTATS SOCIALS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència,
que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 01/03/04 sobre sol·licitud de subvenció a
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació a l'empara de l’Ordre de 30 de desembre de
2003 (DOGV de 6 de febrer de 2004), per la qual es regula el Programa Emcorp i dóna
publicitat a la línia de crèdit i a l’import màxim adreçat a finançar la concessió de
subvencions en l’any 2003, amb un pressupost de 6.022,13 euros.
Vista la resolució de data de 30/04/2004, amb registre general d’entrada a aquest
Ajuntament de 05/05/04 del SERVEF, sobre concessió a l’Ajuntament d’Onda d’una
subvenció per a l’obra “Programa d’ajudes a joves amb dificultats socials” dins del
programa EMCORP de 3.712,74 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), s’atribueix a la Comissió de
Govern "3. Sol·licitar i acceptar subvencions".
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció a Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per import
de 3.712,74 euros per a l’obra “Programa d’ajudes a joves amb dificultats socials” dins del
Programa EMCORP.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004/121/14100, per l’import de la subvenció, es a dir, 3.712,74
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.
22è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ,
PER A FINANÇAR LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PROJECTE “RECOLZAMENT A LA REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS CULTURALS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència,
que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 01/03/04 sobre sol·licitud de subvenció a
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació a l'empara de l’Ordre de 30 de desembre de
2003 (DOGV de 6 de febrer de 2004), per la qual es regula el Programa Emcorp i dóna
publicitat a la línia de crèdit i a l’import màxim adreçat a finançar la concessió de
subvencions en l’any 2003, amb un pressupost de 6.022,13 euros.
Vista la resolució de data de 30/04/2004, amb registre general d’entrada a aquest
Ajuntament de 05/05/04 del SERVEF, sobre concessió a l’Ajuntament d’Onda d’una
subvenció per a l’obra “Recolzament a la realització d’activitats culturals” dins del programa
EMCORP de 3.712,74 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), s’atribueix a la Comissió de
Govern "3. Sol·licitar i acceptar subvencions".
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció a Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per import
de 3.712,74 euros per a l’obra “Recolzament a la realització d’activitats culturals” dins del
Programa EMCORP.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004/121/14100, per l’import de la subvenció, es a dir, 3.712,74
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.
23è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR

NÚM. 19/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 12 de maig 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 19/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta
proposta efectuada per Intervenció.
Vistes les obligacions números 22004104079 i 22004104080 a nom de INDECAS, S.A.
endossades a BANCO ATLÁNTICO, S.A., CIF A-08017337.
Vista la disposició addicional catorzena 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.
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. 19/2004 per import de
131.738,48 euros (CENT TRENTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÉNTIMS).
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B12092292
B12092292
B12092292
E12221172
A12000022
18885352Y
18885352Y
18885352Y
18885352Y
A12211629
B12448643
E12048385
B12018107
E12048385

APEC S L
APEC S L
APEC S L
MACOVA C B
FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S A
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
EMYTEL COMUNICACIONES S L
TALLERES GAGIMA C B
REMABAPI S L
TALLERES GAGIMA C B

4,23
31,84
4,91
24,65
8.337,30
1.482,06
668,30
33,76
21,58
508,51
997,60
13,34
73,31
49,30

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

18885352Y
18885352Y
73380797X
18885352Y
B12370326
18885352Y
18885352Y
18885352Y
18885352Y
B12092292
B12042362
A12211629
B12604880
A12211629
B12018107
18885352Y
18885352Y
18933629Y
A12006227
18784272B
73248329E
18909087M
18909087M
18909087M
18927555G
73373646N
73375466S
52794067M
73375455G
52798022G
52941236C
B12031126
18341930M
73352339A
18998945W
52944550E
73347980Z
18928443H
18934848Y
52796069Y
18926003Q
18791216D
52792410G
18832068J
52949000X
53379210M
18822761K
18900057Z
18974109Y
18906150N

MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
CHAUME SANSANO FRANCISCO
MARTINEZ FRANCO ANGEL
CANDIDO BALLESTER S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
APEC S L
FRITHERSA S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
MOTORONDA S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
REMABAPI S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
VILLANUEVA MONTOLIU MERCEDES
TALLERES FORO S A
SOROLLA SANSANO JOSE
SOLSONA GARCIA MAXIMA
SERRA ORTELLS VICENTE R
SERRA ORTELLS VICENTE R
SERRA ORTELLS VICENTE R
SANZ BADENES M TERESA
RUBIO FERNANDEZ MATIAS
REDON BONET JAVIER
REDON BAGUENA SOFIA YOLANDA
PERIS BENEDITO TERESA
NAVARRO NEBOT JUAN CARLOS
MUÑOZ CASTILLO SERGIO
MUEBLES LLOPIS S L
MONTOLIO MONTOLIO HERMINIA
MOLLAR VENTURA RAFAEL
MARTINEZ ROBLES ANA BELEN
MARTINEZ ENCINAS MELCHOR
MARTINEZ BAÑOS JUAN ANTONIO
MANUEL MARTINEZ SALVADOR
JUAREZ BARBA HERMINIA
JAIME PARRA GABRIEL
GUILLAMON IBAÑEZ ERNESTO
GIL HERNANDEZ JOSE
GARCIA SOLSONA JOSE
FERNANDEZ SASTRE ANTONIO
FERNANDEZ GARCIA JULIAN
CARAVACA MEDINA NESTOR
BELTRAN LOPEZ CONSTANCIO
BALLESTER CABAÑERO JUAN
ALVAREZ MARTINEZ DESIDERIO
ALCON SANCHEZ CLAUDIO

375,36
846,89
497,95
51,60
400,42
342,20
257,98
257,98
1.525,62
111,16
162,63
146,81
150,56
144,65
191,18
103,19
175,67
23,16
34,76
34,76
34,76
23,16
3,00
28,75
34,76
34,76
34,76
73,38
23,16
34,76
34,76
120,99
34,76
73,38
34,76
73,38
48,92
34,76
34,76
34,76
73,38
34,76
34,76
34,76
20,59
73,38
34,76
34,76
34,76
23,16

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

18889151X
A12102075
A12102075
A78520293
A78520293
18832217R
18917252M
18917252M
B12365433
52941774Y
52941774Y
B12067609
A12037362
18899511C
B12448643
A78923125
B12520532
B12448643
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12091245
E53323374
B12264297
18941206Q
18958063Z
B12537619
18878330E
18878330E
18878330E
18878330E
18878330E
B12404620
E12620886
B12360012
B12618666

SANCHEZ PERALTA M CRUZ
GRUPIN S A
GRUPIN S A
REALE A SEGUROS GENERALES S A
REALE A SEGUROS GENERALES S A
CASTAÑ GALVER CARMEN
PALLARES ORTELLS SARA
PALLARES ORTELLS SARA
XARXA TEATRE S L
SANSANO SANSANO ANA
SANSANO SANSANO ANA
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
RADIO CASTELLON S A
MASIP PIQUERAS MIGUEL I
EMYTEL COMUNICACIONES S L
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
PALMAS HNOS GARCIA MAGALLON C B
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
BLASCO BARBA HERMINIA ENCARNACION
IBAÑEZ BOU JESUS
PLANA CONTROL S L
ALBELDA GARCIA CONSUELO
ALBELDA GARCIA CONSUELO
ALBELDA GARCIA CONSUELO
ALBELDA GARCIA CONSUELO
ALBELDA GARCIA CONSUELO
MOVIMIENTO DE TIERRAS OLUCHA HNOS
EDICIONS LA RODALIA C B
GRAFIQUES ONDA S L
FADRI EDICIONES S L

566,69
25.332,51
539,48
392,21
257,67
351,80
351,80
351,80
11.600,00
780,00
1.200,00
4.256,16
1.180,88
1.108,08
1.604,93
1.056,99
10.708,64
183,35
14,49
36,70
37,48
14,42
695,23
147,54
43,58
101,09
31,88
43,47
57,33
14,70
19,86
23,00
50,18
212,40
106,14
696,00
294,84
38,58
189,00
1.386,98
2.888,55
208,85
230,45
296,70
215,31
64,60
2.088,00
386,66
404,62
305,66

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

A46229290
A12046728
A12455515
A12455515
B12479333
F08226714
G96616230
B62751151
18878330E
18878330E
18878330E
B12360012
E12559738
B12018107
A12037362
A12498929
A12046728
A12472007
A46229290
A12037362
A12498929
A12037362
A46229290
B12472643
B12359733
B12359733
A83052407
B12422523
B12422523
A28354520
A28354520
A08009722
B12422523
B12540761
B12540761
B12475273

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
458,20
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
435,00
MEDIOS DE AZAHAR S A
464,00
MEDIOS DE AZAHAR S A
464,00
PLANA SEGUR S L
6.646,80
ABACUS S COOP C L
319,06
GRESOL GESTIO CULTURAL
240,40
EDITORIAL OCEANO S L
1.121,15
ALBELDA GARCIA CONSUELO
190,46
ALBELDA GARCIA CONSUELO
173,80
ALBELDA GARCIA CONSUELO
211,60
GRAFIQUES ONDA S L
59,47
MON MAGIC ANIMACIO C B
3.596,00
REMABAPI S L
2.986,84
RADIO CASTELLON S A
1.726,54
RADIOTELEVISION CASTELLON S A
696,00
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
613,64
VISION CASTELLON S A
348,59
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
725,00
RADIO CASTELLON S A
1.160,00
RADIOTELEVISION CASTELLON S A
1.160,00
RADIO CASTELLON S A
1.160,00
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
464,00
TV CS RETRANSMISIONES S L
522,88
AS & A DESIGN S L
2.930,74
AS & A DESIGN S L
2.380,42
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
110,25
GASOLFRAVIL S L
14,00
GASOLFRAVIL S L
168,13
CEDIPSA
1.953,44
CEDIPSA
1.575,74
GAS NATURAL CEGAS S A
546,23
GASOLFRAVIL S L
90,76
COMUNICACION Y MEDIOS DE LEVANTE S L
835,20
COMUNICACION Y MEDIOS DE LEVANTE S L
2.300,19
SUMELECO S L
387,90
TOTAL
131.738,48

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la
proposta d'operacions a ordenar núm. 19/2004 per import de 131.738,48 euros (CENT
TRENTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÉNTIMS).
TERCER.- Aprovar l’ordenació del pago de les obligacions números 22004104079 i
22004104080 a nom de INDECAS, S.L., a:
Partida P.

Titular

CIF

2004 IR02 432 60001

BANCO ATLÁNTICO,S.A. A08017337

Import euros
14.685,46

2004 432 22710

BANCO ATLÁNTICO,S.A. A08017337

10.039,95

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 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 14 de maig 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 l'obra 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 la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’ obligació continguda en la
certificació que a continuació es relacione:
PDA.PTARIA.

PROVEÏDOR

NIF

IMPORT
EUROS

2004 441 62002

JUAN JOSE SANCHEZ, S.A. A12088779
(JUJOSA)
Liquidació de l'obra “Encauzamiento
del barranco del Salvador a su paso
por el camino de Palos”

1.400,09

TOTAL

1.400,09

2004

SEGON.- Aprovar el 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.
25è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ ECONÒMICA AL FONS VALENCIÀ
PER LA SOLIDARITAT PER A L'EXERCICI DE 2004.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 12 de maig 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 VICENT MORENO I MONTAÑES, President del FONS
VALENCIA PER LA SOLIDARITAT (C.I.F. G-96164934) en la que es demana la bestreta
del pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant
l'aprovació de la subvenció nominativa en les Bases d´Execució del Pressupost de
l'Exercici 2004.
Vist que el Ple de l´Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 25 de
novembre de 2002, va acordar l´ingrés de l´Ajuntament com a membre associat del Fons
Valencià per la Solidaritat i l´acceptació dels seus estatuts.
Vist que, segons els estatuts del Fons, entre les obligacions dels socis es troba fer una
aportació econòmica anual, per a projectes de cooperació i sensibilització a realitzar
mitjançant el Fons.
Vista la retenció de crèdit de la Intervenció Municipal, de data 8 de març de 2004, amb
número d´operació 2.2004.1.01713.
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.
ENTITAT
FONS VALENCIA PER
LA SOLIDARITAT
CIF: G-96164934

DESCRIPCIO
Altres transferencies:Associacions P.Ciutadana

IMPORT
5.000,.00 €

Vist l´informe de la psicòloga, 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 Comissió 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 aportació econòmica a l´Entitat FONS VALENCIÀ PER LA
SOLIDARITAT (C.I.F. nº G- 96164934) per a l´exercici 2004, per import de 5.000,00 euros,
per a finançar projectes de cooperació i sensibilització a realitzar mitjançant el fons.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 5.000,00 euros a l
´Entitat “FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT” (CIF nº.- G-96164934), corresponent al
100 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.
26è) PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A QUALICER
(CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 12 de maig 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 QUALICER en la que es demana el pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament d’Onda per a l’exercici 2004, mitjançant l’aprovació
de la mateixa en les Bases d’Execució del Pressupost de l’Exercici 2004.
Vist l’article 13 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Exercici 2004, en el que
s’aprova a Qualicer-Cambra de Comerç de Castelló la quantitat de 6.000,00 euros.
Vista la fiscalització de 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.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- Aprovar el reconeixement de l'obligació corresponent a la subvenció a QualicerCambra de Comerç de Castelló, de l’ Exercici 2004:
Pda. Presupuestaria
2004 451 48900

Perceptor

N.I.F.

QUALICER-CAMARA DE
Q-1273001-F
COMERCIO DE CASTELLON

Import - Euros
6.000,00

2on.- 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.
27è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB NATACIÓ ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 12 de maig 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 MANUEL VARELLA BADENES, President del CLUB
NATACIÓ ONDA (CIF 12296257) en la que es demana la bestreta del pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist el Conveni de Col·laboració amb el Club Natació Onda, de data 16 de març de 2004,
en el que s'aprova la canti tat de 8.225,00 euros, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament d'activitats, campionats i entrenaments.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al
signar el Conveni.
Vista la fiscalització de 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.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:
Pda. Presupuestaria
2004 452 48900

Perceptor
CLUB NATACIÓ ONDA
70 % subv. 2004

N.I.F.
G-12296257

Import - Euros
5.757,50

SEGON.- 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.
28è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER RAFCAL, S.L., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE
DISCOTECA, EN PLAÇA SEGLE XXI, S/N.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 12 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/110, instruït a instàncies de RAFCAL, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de DISCOTECA, en Plaça Segle XXI, s/n.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades, el Reial Decret 2819/82, de 27 d’agost de 1982, pel qual s’aprova el
Reglament General de Policia, Espectacles Públics i Activitats Recreatives i la Llei 4/2003,
de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i Establiments Públics.

Vists els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques i els Serveis
Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/91, de 13 de maig,
en relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients activitats qualificades”.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques,
les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació d'Activitats, i que l'exercici de
l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig,
d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
29è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
LA MERCANTIL “MOSAICOLOR, S.L”, CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN MUNICIPAL SOBRE CLAUSURA DE L'ACTIVITAT DE TALL I COMPOSICIÓ
DE PAVIMENTS I ESCALONS CERÀMICS EXERCIDA EN CARRER LES FORQUES,
NÚM. 4.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vistos els escrits de denúncia efectuats per la Conselleria de Territori i Vivenda de 15 de
maig i 22 de setembre del 2003, respectivament, en els que es comunicava a l'Ajuntament
que per la mercantil “Mosaicolor, S.L” s'exerceix una activitat sense llicència municipal
d'obertura en la Partida Els Forques, realitzant abocaments a una sèquia que desemboca
al riu Anna i requerint de l'Ajuntament la paralització de l'activitat en tant i quant es tramite
el procediment de concessió de llicència d'activitat, amb amenaça d'actuació per
subrogació.

Vist l'acord de la Comissió de Govern Local, de data 21 d'octubre del 2003, en el que es va
acordar, en virtut de l'article 18 de la Llei 3/89, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades de la
Generalitat Valenciana, la clausura immediata de l'activitat de tall i composició de
paviments i escalons ceràmics, exercida en la C/ Les Forques, núm. 4 per la mercantil
“Mosaicolor, S.L”, per mancar de llicència municipal d'activitat, havent-se rebut la notificació
per l'interessat amb data 27 d'octubre.
Atès que amb data 30 d'octubre del 2003 va ser incoat el corresponent expedient
sancionador a la mercantil “Mosaicolor, S.L” pels fets mencionats, trobant-se el mateix
pendent de resolució.
Vist el recurs de reposició interposat amb registre d'entrada de 6 de novembre del 2003 per
Cristobal Badenes García, en nom i representació de la mercantil “Mosaicolor, S.L”, contra
l'acord de la Comissió de Govern de clausura de l'activitat.
Atés que el recurs, en el que se sol·licita la suspensió de l'executivitat de l'orde de
tancament, es fonamenta en l'obtenció de la llicència d'activitat per silenci positiu, donat el
transcurs dels dos mesos preceptius des de l'inici de l'expedient d'activitat sense resolució
expressa municipal, així com en la falta de documentació essencial en l'expedient
administratiu, per la no remissió a la mercantil de l'informe de la Policia Autonòmica relativa
als abocaments mencionats.
Vist, a la vista del recurs de reposició i el requeriment exprés municipal, que la Conselleria
de Territori i Vivenda va traslladar a l'Ajuntament amb registre d'entrada de 5 de desembre
de 2003 l'informe al·ludit de la Policia Autonòmica, amb reportatge fotogràfic i resultats dels
anàlisis, on es posa de manifest que la mercantil realitzava abocaments d'aigua de procés
industrial a una séquia que desembocava al riu Anna.
Vist l'escrit dirigit per l'Ajuntament a “Mosaicolor, SL”, rebut per la mercantil el 3 de març del
2004, en el qual se li donava trasllat d'una còpia del mencionat informe de la Policia
Autonòmica, atorgant-li un termini de deu dies hàbils perquè a la vista del mateix s'ampliara
o matisara, si es considerava convenient, el recurs de reposició interposat.
Tenint en compte el nou escrit de la matisació al recurs de reposició de la mercantil
“Mosaicolor, SL”, amb registre d'entrada de data 17 de març del 2004, en el qual se
sol·licita l'arxiu de l'expedient al·legant que els abocaments es van produir de forma puntual
i per causa de força major, donat l'episodi fort i continuat de pluges que va precedir a
l'abocament.
Vist que la mercantil va sol·licitar davant de l'Ajuntament, amb data 17 de juny del 2003,
llicència d'activitat de tall i composició de paviments i escalons ceràmics en la Partida Les
Forques, camí Miralcamp, havent-hi la mateixa denegat per Decret de l'Alcaldia núm.
750/2004, de 27 d'abril, per la seua incompatibilitat amb l'article 4.45 en relació amb l'article
1.9 del PGOU d'Onda, per quant al limitar-se l'índex de qualificació industrial a IND 4 no
s'admeten les activitats qualificades com a perilloses índex alt.
Considerant l'informe jurídic del TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de data 7-5-2004,
en les consideracions jurídiques del qual es disposa el següent:
<<1) En relació amb l'argumentació de l'obtenció, en data anterior a l'acord municipal de
clausura de l'activitat, de la llicència d'activitat per silenci administratiu, cal assenyalar que
la jurisprudència ha precisat reiteradament: a) Que l'obtenció de l'autorització administrativa
per a l'obertura d'una activitat per silenci positiu ha de ser interpretada rigorosament (STS

18-12-1985), i b) Que la presumpció d'autorització d'obertura per silenci pressuposa
lògicament un expedient no viciat i complet, la qual cosa impedeix a la institució del silenci
positiu operar quan existisquen vicis essencials de nul·litat (STS 18-12-1985). En
semblants termes es pronuncia la Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, del
Contenciós-administratiu, Secció 5a, de 12 de desembre del 2001.
El fonament d'esta línia jurisprudencial és d'índole jurídic-material, i part de la idea de la
inoperància del silenci en cas de ser la sol·licitud contrària als plans urbanístics conforme
als articles 178 del TRLS76, 5 del Reglament de la Disciplina Urbanística i a la Disposició
Addicional IV de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística
Valenciana.
En el cas concret, ha quedat de manifest que l'expedient administratiu de la llicència
d'activitat patia d'un vici essencial de nul·litat, davant de la incompatibilitat dels índexs de
qualificació de l'activitat que es desprenen del projecte tècnic amb les normes
urbanístiques del PGOU d'Onda, la qual cosa ha motivat, en base a l'informe de la
Comissió Provincial d'Activitats Qualificades, que amb data 27 d'abril del 2004 el Tinent
Alcalde-Delegat de l'Àrea d'Ordenació del Territori denegara per mitjà de Decret,
expressament, la sol·licitud de la llicència d'activitat de referència.
La constatació documental d'allò que s'ha assenyalat ha impedit en tot moment que
concorreguera la institució del silenci positiu en el referit expedient d'activitat, per la qual
cosa al mancar l'activitat de llicència ha de considerar-se ajustada a dret l'orde de
tancament impugnada, atés que l'article 18 de la Llei 3/89, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades de la Generalitat Valenciana, habilita inequívocament la clausura de les
activitats en què concórrega esta circumstància, a través d'una audiència de quinze dies
hàbils que s'ha atorgat en el present expedient.
2)
En relació amb l'argumentació de la falta de documentació essencial, davant
de la no remissió a l'al·legador de l'informe de la Policia Autonòmica acreditatiu dels
presumptes abocaments al riu Anna, manifestar que a la vista de la dita al·legació ja li va
ser traslladat el mateix a la mercantil, en data posterior al recurs, atorgant la possibilitat que
es matisara o complementara l'al·ludit recurs.
Si bé la mercantil va presentar nou escrit amb data 17 de març del 2004, matisant les
seues argumentacions en relació amb els presumptes abocaments, cal assenyalar que
aquesta qüestió no afecta a l'acord de tancament de l'activitat sinó a l'expedient
sancionador, per quant l'assumpció o no d'aquestes argumentacions pot atenuar o agreujar
l'eventual sanció que s'impose, però de cap mode condicionar l'expedient de tancament
d'activitat, en el que s'ha ponderat bàsicament l'exercici d'una activitat sense llicència a
l'empara de la normativa vigent.
En este sentit, considere que l'al·legació relativa als abocaments ha de quedar vinculada al
procediment sancionador.
Per tot allò exposat, considere que el recurs de reposició ha de desestimar-se en tots els
seus extrems, atés que l'acord de tancament que s'impugna es va ajustar a dret en la data
en què es va produir >>.
Considerant que, de conformitat amb l'article 116 de la LRJ-PAC Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, l'òrgan competent per a
resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local, òrgan del que prové la resolució
objecte d'impugnació.
S'eleva a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Desestimar en tots els seus extrems el recurs de reposició interposat el 6-112003 per Cristobal Badenes García, en nom i representació de la mercantil “Mosaicolor,
S.L”, contra l'acord de la Comissió de Govern municipal de data 21-10-2003, per la qual es
va decretar la clausura immediata de l'activitat de tall i composició de paviments i escalons
ceràmics exercida sense llicència d'activitat per la mercantil en la C/ Les Forques, núm. 4,
per les raons exposades.
En este sentit, es desestima la sol·licitud d'arxiu de l'expedient i es ratifica la vigència de
l'acord de la Comissió de Govern Local que va decretar la clausura de l'activitat.
SEGON. Disposar que la Corporació es reserva, en ús de les facultats que li reconeix la
Llei 3/89, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades de la Generalitat Valenciana, la potestat
de reprendre l'expedient sancionador incoat, davant de la constatació de la comissió per la
mercantil d'una o diverses infraccions administratives.
TERCER. Notificar a l'interessat en compliment de la legalitat vigent, amb indicació
expressa dels recursos pertinents, així com a la Policia Local, 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'APROVACIÓ DEFINITIVA REOBERTURA COMPTE DE LIQUIDACIÓ
DEFINITIVA EN SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL SUR-3 OEST.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist que la mercantil "Onda Urbana, SL“ va ser designada Agent Urbanitzador del
Programa d'Actuació Integrada en sòl urbanitzable residencial SUR-3 Oest, per acord
plenari de data 25 de gener de 1999, i que mitjançant de Decret de l'Alcaldia de data 22
d'octubre de 1999 va ser aprovat definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Compte
de Liquidació provisional del sector.
Vist que la Comissió de Govern municipal, amb data 18 de novembre del 2002, va acordar
l'aprovació del compte de liquidació definitiva del sector, després de la tramitació
administrativa corresponent i la recepció de les obres d'urbanització del sector, havent
liquidat per l'Agent Urbanitzador les quanties corresponents.
Tenint en conte les sentències fermes emeses per la Sala Contenciós Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, núm. 608/2003, de 9 de maig, i
núm. 906/2003, de 18 de juny del 2003, respectivament, i recaigudes contra el Decret de
l'Alcaldia d'aprovació de l'expedient reparcel.latori, en les que es reconeix a la mercantil
"Expopal, S.L“ el dret a ser indemnitzada amb 31.162,48 € per arrendament d'activitat, i a
D. Miguel Lay Gómez i D. Joaquín Durá Castillo el dret a ser indemnitzats amb 58.004,80
€ per immoble incompatible amb l'actuació, respectivament.
Tenint en compte que dites quanties han de ser repercutides proporcionalment entre tots
els titulars de parcel·les adjudicades del sector, mitjançant una reobertura del compte de
liquidació definitiva, per quant segons l'article 67.1 a) de la Llei 6/94, de 15 de novembre,

Reguladora de l'Activitat Urbanística Valenciana, les indemnitzacions són càrregues
d'urbanització que tots els propietaris han de retribuir en comú a l'Agent Urbanitzador.
Considerant que l'article 128.4 del Reglament de Gestió Urbanística (RD 3.288/78)
assenyala que si amb posterioritat a la liquidació definitiva es produïren noves resolucions
administratives o judicials, amb efectes sobre els interessos econòmics dels afectats,
l'execució de les mateixes haurà de produir-se en un expedient nou i distint.
Considerant que l'article 129 del Reglament de Gestió Urbanística disposa que el Compte
de Liquidació definitiva serà notificat, publicat, tramitat i aprovat de la mateixa forma que la
reparcel·lació, per la qual cosa per remissió als articles 46 i 69 de la Llei 6/94, de 15 de
novembre (LRAU) a la seua aprovació definitiva ha de precedir un període d'informació
pública de vint dies hàbils.
Vist el document de reobertura del compte de Liquidació definitiva del sector SUR-3 Oest,
presentat davant de l'Ajuntament amb data 15-12-2003 per l'Agent Urbanitzador "Onda
Urbana, SL“, per a la seua tramitació corresponent.
Considerant que l'expedient ha sigut sotmés a informació pública per vint dies hàbils,
mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4680, de data 29
de gener del 2004, i en el diari Levante de Castelló de data 10 de gener del 2004, així com
avís individualitzat als propietaris i anunci en el BOP del dia 6 d'abril del 2004 (núm. 42) de
l'avís a Mª Teresa Sacramento Doménech Olucha, per no haver-se pogut notificar en el seu
últim domicili conegut.
Vist que durant l'exposició publica han sigut presentades les següents al·legacions:
-

Elena Martí Lledó, en nom i representació del seu marit Vicente Fuertes Aguilella (reg.
Entrada núm. 325, de 13-1-2004).
Trinidad Salinas Juárez (reg. Entrada núm. 1005, de 30-1-2004)
Enriqueta Ballester Cabañero i José Peris Ibáñez (reg. Entrada núm. 1277, de 5-22004).
Agustín, Pilar, Juan Miguel i Mª Teresa Gómez Manuel (reg. Entrada núm. 1384, de 92-2004)

Considerant l'informe del TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de data 10 de maig del
2004.
Considerant que l'òrgan competent per a adoptar el present acord és la Junta de Govern
Local, per Resolució de l'Alcaldia núm. 1172/2003, de 24 de juny, de delegació en el dit
òrgan l'aprovació dels instruments de gestió urbanística.
S'eleva a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el document de reobertura del compte de Liquidació definitiva del
Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució en sòl urbanitzable residencial SUR-3
OEST, promogut per la mercantil "Onda Urbana, S.L“ en la seua qualitat d'Agent
Urbanitzador en compliment de les sentències fermes de la Sala Contenciós Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, núm. 608/2003, de 9 de maig,
i núm. 906/2003, de 18 de juny del 2003, conforme a la documentació de desembre del
2003 objecte d'exposició pública.
SEGON.- Acordar, en relació amb les al·legacions presentades en el tràmit d'informació
pública, desestimar les al·legacions de Trinidad Salinas Juárez (30-1-2004) i dels germans
Agustín, Pilar, Juan Miguel i Mª Teresa Gómez Manuel (9-2-2004), i estimar les
presentades per Vicente Fuertes Aguilella (13-1-2004) i Enriqueta Ballester Cabañero i

José Peris Ibáñez (5-2-2004), en els termes de l'informe jurídic municipal de data 10 de
maig del 2004.
L'estimació de les al·legacions suposa reconèixer que la quantia econòmica que està
afecta la parcel·la núm. 122, segregada en dos mitats com s'acredita documentalment,
serà exigida en un 50% a José Fuertes Aguilella i en l'altre 50% a Vicente Fuertes Aguilella.
Així mateix, s'acorda que la liquidació de la parcel·la núm. 1 siga emesa a nom de José
Peris Ibáñez en relació amb la superfície adjudicada en zona comercial, i a nom d'Enriqueta
Ballester Cabañero en relació amb la parcel·la adjudicada en zona residencial, davant de la
justificació documental de la dissolució de la comunitat.
TERCER.- Autoritzar a la mercantil "Onda Urbana, SL“ a girar i practicar les liquidacions del
document de reobertura del compte de Liquidació definitiva del sector SUR-3 Oest, donant
trasllat de les quantitats recaptades, en la proporció corresponent segons pronunciament
jurisdiccional, a la mercantil "Expopal, S.L“ i a D. Miguel Lay Gómez i D. Joaquín Durá
Castillo.
QUART.- Disposar que el present acord és adoptat sense perjuí d'eventuals resolucions
administratives o judicials amb efectes sobre els interessos econòmics dels afectats, en
este cas l'execució de les mateixes haurà de produir-se en un expedient nou i distint, de
conformitat amb l'article 128.4 del Reglament de Gestió Urbanística.
QUINT.- Acordar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb l'article 59.4 A) de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de
l'Activitat Urbanística Valenciana (LRAU).
SEXT.- Notificar el present acord a la mercantil "Onda Urbana, SL“ i als interessats en
l'expedient, amb indicació expressa de la quantia a liquidar per cada u d'ells i dels recursos
pertinents, donant trasllat als al·legadors d'un extracte de l'informe jurídic de resposta a les
seues al·legacions.”
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.
31è) PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL PARCEL·LA NÚM. 10 I NÚM. 16 COMPTE
DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL I PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ EN SÒL URBÀ
INDUSTRIAL UI-6, 2A FASE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord plenari de data 27 de maig de 2002, pel qual es va aprovar i va adjudicar
definitivament a l'Ajuntament d'Onda, per a la seua gestió directa, el Programa d'Actuació
Integrada en sòl urbà UI-6, 2a fase, integrant la Unitat d'Execució una superfície de sòl
urbà industrial no urbanitzat, de 123.982 m2, confrontant amb el sector urbanitzat UI-6,
pròxim a la CV-20.
Vist l'acord de la Comissió de Govern municipal, de data 8 de setembre de 2003, pel qual
es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació
provisional de l'Actuació Integrada de referència, les obres d'urbanització del qual es troben
en fase d'execució.

Ateses les gestions realitzades en el Registre de la Propietat núm. 2 de Vila-real per a la
definitiva inscripció de la reparcel·lació, on entre altres defectes susceptibles d'esmena s'ha
detectat l'error existent en la parcel·la núm. 10 del projecte, propietat de Salvador Palasí
Monzonís i Carmen Gimeno Llopico.
Atès que l'error detectat ha consistit en atribuir a la dita parcel·la una superfície bruta
aportada de 1.305 m2, quan consta en el Registre, després de les reparcel·lacions de la
zona UI-6, 1a fase i del sector SUR-9, que la superfície resta que s'integraria en la present
reparcel·lació és de 97 m2, sent necessària una justificació de la superfície real a través
d'un recent mesurament.
Atès el recent mesurament realitzat sobre la parcel·la pels serveis tècnics municipals, en la
que s'ha determinat que la superfície bruta aportada és de 1.104,33 m2, la qual cosa
exigeix introduir les corresponents modificacions parcials en la parcel·la núm. 10 dels
documents reparcel·latoris.
Vist el termini legal de deu dies hàbils d'informació pública atorgat als afectats, mitjançant
notificació individual rebuda el 15-4-2004, en la qual es van exposar els canvis proposats
sense que s'hagen formulat al·legacions.
Vist el document annex al Projecte de Reparcel·lació de la UI-6, 2a fase, presentat per a la
seua tramitació per la mercantil “Indecas”, amb la que l'Ajuntament té subscrit un contracte
de consultoria i assistència, en el que s'introdueixen les modificacions derivades de l'al·ludit
recent mesurament.
Atès l'informe jurídic del TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data 6 de maig de 2004,
sobre l'assumpte de referència.
Atès el que disposa l'article 21.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases de règim local, que
faculta l'Alcalde per a aprovar els instruments de gestió urbanística, i vista la Resolució de
l'Alcaldia núm. 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en virtut de la
qual es delega en la Comissió de Govern (ara Junta de Govern Local) la competència per a
aprovar els Projectes de Reparcel·lació, i en conseqüència també els seus modificats.
Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Modificar parcialment, en base a un recent mesurament dels serveis tècnics
municipals, el Projecte de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació Provisional de la Unitat
d'Execució del Programa en sòl urbà industrial UI-6, 2a Fase, en relació amb la parcel·la
núm. 10, propietat de Salvador Palasí Monzonís i Carmen Gimeno Llopico, establint-se la
superfície bruta aportada en 1.104,33 m2 de superfície, en compte dels 1.305 m2 que
constaven en projecte.
Correlativament, la diferència de 200,67 m2 de superfície aportada s'integrarà en la
superfície aportada de la parcel·la núm. 16, propietat de l'Ajuntament, que aportarà 654,67
m2 per camins en compte dels 454 m2 inicials.
SEGON. Com a conseqüència de l'anterior, les modificacions que s'introdueixen són les
següents:
a)
Es modifiquen tots els quadres i les referències numèriques dels plànols de les
parcel·les núm. 10 i núm. 16 del. Projecte de Reparcel·lació, disposant-se les superfícies
aportades de referència en compte de les anteriors.

b)
En tots els quadres, plànols i documents reparcel·latoris, a la parcel·la núm. 10
se li atribueix un excés d'aprofitament de 601 m2 (abans 438 m2), superfície que ha de
comprar per a aconseguir els 1.500 m2 de parcel·la mínima. Per la seua banda, la parcel·la
núm. 16 quedarà, als efectes del cobrament de la indemnització com a creditor per no
aconseguir parcel·la mínima, amb una superfície neta de 533 m2 (abans 370 m2).
c)
El Compte de Liquidació individual d'ambdues parcel·les s'ha adaptat a
aquestes noves magnituds, de manera que:
•
A la parcel·la núm. 10 se li incorpora un saldo deutor 10.655,73 € per la
compra de l'excés de 601 m2 (abans 7.765,74 m2 per l'excés anterior), quedant obligada al
pagament per quotes d'urbanització (IVA inclòs) d'un saldo total de 35.096,67 € (abans
32.206,68 €).
•
Por la seua part, la parcel·la núm. 16 quedarà afecta al cobrament de 9.450,09
€ (abans 6.560,10 €) en el seu Compte de liquidació individual.
d)
El document Acta de Reparcel·lació, dins de les aportacions, es modificarà en
el següent sentit:
•

Parcela aportada núm. 10. On es deia:

“REFERÈNCIA CADASTRAL I SUPERFÍCIE AFECTADA: És la parcel·la cadastral 236 del
polígon 45. Referència Cadastral 65767106. Participa íntegrament en la reparcel·lació, per
quant la superfície de la dita finca constitueix la resta resultant de l'aportació als Projectes
de Reparcel·lació dels sectors UI-6, 1a fase i SUR-9 “El Colomer”, amb núm. de parcel·la
25 i 5', respectivament”.
Ha de dir-se:
“REFERENCIA CADASTRAL I SUPERFÍCIE AFECTADA: És la parcel·la cadastral 236 del
polígon 45. Referència Cadastral 65767106. Participa en la reparcel·lació amb 1.104,33 m2
segons recent mesurament, constituent la dita superfície la resta íntegra resultant de les
superfícies aportades als Projectes de Reparcel·lació dels sectors UI-6, 1a fase i SUR-9 “El
Colomer”, amb números de parcel·la 25 i 5’, respectivament”.
Parcel·la aportada núm. 16. On es deia:
“S'aporta una superfície de 454 m2 propietat de l'Ajuntament d'Onda, corresponent a
camins públics....”.
Ha de dir-se:
“S'aporta una superfície de 654,67 m2 propietat de l'Ajuntament d'Onda, corresponent a
camins públics...”
e)
El document Acta de Reparcel·lació, dins de les adjudicacions, es modificarà
en el següent sentit:
Parcel·la adjudicada núm. 10. On diu:
“CÀRREGUES: Està afecta al pagament de les quotes d'urbanització de l'Actuació
Integrada amb la quantitat provisional de TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS SIS EUROS
AMB SEIXANTA-HUIT CÈNTIMS (32.206,68 €), en la que s'ha inclòs el pagament de SET

MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (7.765,74
€) per un EXCÉS D'ADJUDICACIÓ DE 438 m2 de sòl net que adquireix”.
Ha de dir-se:
“CÀRREGUES: Està afecta al pagament de les quotes d'urbanització de l'Actuació
Integrada amb la quantitat provisional de TRENTA-CINC MIL NORANTA-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (35.096,67 €), en la que s'ha inclòs el pagament de DEU MIL
SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (10.655,73 €)
per un EXCÉS D'ADJUDICACIÓ DE 601 m2 de sòl net que adquireix, segons recent
mesurament“.
Adjudicacions parcel·la núm. 16. On diu:
“S'adjudica al cobrament de SIS MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DEU
CÈNTIMS (6.560,10 €) d'indemnització en concepte de DEFECTE D'ADJUDICACIÓ DE
370 m2 de sòl net al Magnífic Ajuntament d'Onda.....“
Ha de dir-se:
S'adjudica al cobrament de NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NOU
CÈNTIMS (9.450,09 €) d'indemnització en concepte de DEFECTE D'ADJUDICACIÓ DE
533 m2 de sòl net, segons recent mesurament, al Magnífic Ajuntament d'Onda....“
TERCER. Disposar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb l'article 59.4 A) de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de
l'Activitat Urbanística Valenciana (LRAU).
QUART. Notificar el present acord als interessats de conformitat amb el que estableixen els
articles 58 i 59 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques.
CINQUÉ. Iniciar els tràmits pertinents per a donar trasllat de l'Acta de Reparcel·lació
aprovada, amb les modificacions oportunes, al Registre de la Propietat corresponent,
interessant la seua inscripció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
32è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
ENRIQUE CARCELLER AGUILELLA, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE
CONTENCIÓ, AL CARRER LONDRES NÚMERO 1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 12 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/59, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Enrique Carceller Aguilella, amb N.I.F. Número 52.795.733S, i domicili al carrer Londres número 1, d'Onda, per a la construcció d'un mur de
contenció, al carrer Londres número 1, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial Abel García Gómez, visat pel col·legi professional corresponent

amb data 26 de març de 2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-12, 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 12 de maig 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, 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 Enrique Carceller Aguilella, amb N.I.F. Número
52.795.733-S, i domicili al carrer Londres número 1, d'Onda, per a la construcció d'un mur
de contenció, al carrer Londres número 1, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial Abel García Gómez, visat pel col·legi professional corresponent
amb data 26 de març de 2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El
pressupost de les obres es de 1.821'25 euros, i el constructor Aridos Mijares 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.
El projecte compleix la normativa urbanística municipal establida en el PGOU, donat que es
retira 2 metres de la parcel·la confrontant i planteja un mur escalonat.
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: 2 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.
33è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER LUIS
CRUZ GARCÍA, PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR, AL
CARRER MONSERRAT NÚMERO 13.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 12 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/16, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Luis Cruz García, amb N.I.F. Número 53.223.694-S, i
domicili al carrer Cervantes número 30, d'Onda, per a la reforma i ampliació de vivenda
unifamiliar, al carrer Monserrat número 13, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat pel col·legi professional corresponent amb data 14
d'abril de 2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que l'edifici sobre el que es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-8, 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 11 de maig de 2.004.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de
la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres
majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina
Urbanística, en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Luis Cruz García, amb N.I.F. Número 53.223.694S, i domicili al carrer Cervantes número 30, d'Onda, per a la reforma i ampliació de
vivenda unifamiliar, al carrer Monserrat número 13, segons projecte tècnic adjunt redactat
per l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat pel col·legi professional corresponent amb data
14 d'abril de 2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El
pressupost de les obres es de 30.004 euros, i el constructor Construcciones Forés Alegre
S.L .
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El cassetó del terrat no haurà de tindre una profunditat edificada superior a 5 metres, per
la qual cosa haurà de retirar-se per darrere de la línia de pilars, no havent de superar una
superfície construïda, escala inclosa de 40 m2 (8,15 m x 5 m.)

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: 3 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
34è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
ROSARIO PIQUER FELIU, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN TERRABASTALL PER A
L'ADEQUACIÓ DE CUINA EN EDIFICI EXISTENT, AL CARRER SANT LLUÍS NÚMERO
10.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/55, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Rosario Piquer Feliu, amb N.I.F. Número 18.889.841-X, i
domicili al carrer Sant Roc número 4, d'Onda, per a la construcció d'un terrabastall per
l'adequació de cuina en edifici existent, al carrer Sant Lluís número 10, segons projecte
tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 6 d'abril de 2004.
Vist que l'edifici solar sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-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 10 de maig 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 Rosario Piquer Feliu, amb N.I.F. Número
18.889.841-X, i domicili al carrer Sant Roc número 4, d'Onda, per a la construcció d'un
terrabastall per l'adequació de cuina en edifici existent, al carrer Sant Lluís número 10,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat pel
col·legi professional corresponent amb data 6 d'abril de 2004. El pressupost de les obres
es de 12.193 euros, el número de connexions a la xarxa de clavegueram és d'1 unitat i el
constructor Ramón Ros.
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.
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: 3 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
35è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
VICENTE BELLOSO CASTILLO, AMB N.I.F. NÚMERO 53.223.300-N, I DOMICILI AL
CARRER RACHOLAR DE MATILDA NÚMERO 8, D'ONDA, PER A L'ENDERROCAMENT
D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR, AL CARRER SANTA RITA NÚMERO 22.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/50, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Vicente Belloso Castillo, amb N.I.F. Número 53.223.300-N, i
domicili al carrer Racholar de Matilda número 8, d'Onda, per a l'enderrocament d'una
vivenda unifamiliar, al carrer Santa Rita número 22, segons projecte tècnic adjunt redactat
per l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat pel col·legi professional corresponent amb data 5
de març de 2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que l'edifici sobre el que es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-7, amb la urbanització finalitzada,
i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i 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 5 de maig de 2.004.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de
la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres
majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina
Urbanística, en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Vicente Belloso Castillo, amb N.I.F. Número
53.223.300-N, i domicili al carrer Racholar de Matilda número 8, d'Onda, per a
l'enderrocament d'una vivienda unifamiliar, al carrer Santa Rita número 22, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 5 de març de 2004, el qual inclou com annex estudi
bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 6.057 euros, i el constructor
Carlos Guillamón Budi.
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.
Abans de l'inici de la demolició es col·locarà una tanca de protecció en via pública, a una
distància no menor de 2 m de la façana, havent d'obtindre per a això la corresponent
ocupació de via pública.
En la façana que dóna a via pública es col·locaran proteccions com a xarxes, lones, així
com una pantalla rígida inclinada, que arrepleguen les runes o ferramentes que pogueren
caure.
Durant les obres de demolició no s'acceptaran marques de rodament de fang, ni terra en
els vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde. A més es protegiran els elements de serveis públics que puguen ser afectats pel
derrocament, com a boques de reg, trapes, albellons, arbres, faroles i voreres.

Durant l'execució del enderrocament es procedirà al regat de les runes, per a minimitzar la
producció de pols i a la protecció de la via pública.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns
(marquesines, passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 3 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
36è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
VICENTE BELLOSO CASTILLO, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR
EN CANTÓ, AL CARRER SANTA RITA NÚMERO 22.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/41, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Vicente Belloso Castillo, amb N.I.F. número 53.223.300-N, i
domicili al carrer Racholar de Matilda número 8, d'Onda, per a la construcció de vivenda
unifamiliar en cantó, al carrer Santa Rita número 22, segons projecte tècnic adjunt redactat
per l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat pel col·legi professional corresponent amb data 5
de febrer de 2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-7, amb la urbanització finalitzada,
i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.

Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i 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 5 de maig de 2.004.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de
la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres
majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina
Urbanística, en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Vicente Belloso Castillo, amb N.I.F. Número
53.223.300-N, i domicili al carrer Racholar de Matilda número 8, d'Onda, per a la
construcció de vivenda unifamiliar en cantó, al carrer Santa Rita número 22, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 5 de febrer de 2004, el qual inclou com annex estudi
bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 164.013 euros, i el constructor
Carlos Guillamón Budi.
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.
Abans de l'inici de les obres deurà designar Arquitecte Tècnic com a director de
l'execució de l'obra.
La longitud del xamfrà haurà de ser de 6 metres.

L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 12 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
37è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GAS NATURAL
SDG SA, EN GARANTIA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA CONNEXIÓ DE
GAS A CERPA II, EN L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 8832/03/43.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/18, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Gas Natural SDG SA, amb N.I.F. Número A-08015497 i domicili a
l'avinguda Balears número 69, de València, per a la devolució de la fiança dipositada com a
garantia de les obres de construcció de la connexió de gas a Cerpa II, en el expedient de
llicència d’obres número 8832/03/43.
Vist que, en garantia de les obres de connexió de gas a la mercantil Cerpa II, es va
dipositar per Gas Natural SDG SA, amb data 14 de maig de 2.003, fiança per import de 660
euros.
Vist que per l'Enginyer Tècnic Municipal, amb data 6 de maig de 2004, s'ha informat que no
hi ha inconvenient algun perquè es procedisca a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de

novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, 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 Gas Natural SDG SA, amb
N.I.F. Número A-08015497 i domicili a l'avinguda Balears número 69, de València, com a
garantia de les obres de construcció de la connexió de gas a Cerpa II, en el expedient de
llicència d’obres número 8832/03/43.
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.
38è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER AL MUNTATGE DE LA GRUA
SOL·LICITADA PER CONSTRUCCIONES LEONCIO M. BENAGES S.L., A LA PLAÇA
D'ESPANYA, 18-19.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/6, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Construcciones Leoncio M. Benages S.L., amb N.I.F. número B12346242 i domicili al carrer Tosalet número 40, d' Onda, per a la instal·lació d’una grua a
la plaça d'Espanya 18-19, segons projecte redactat per l’Enginyer Industrial Miguel Angel
Boix Trilles.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 2 de febrer de 2004, es concedeix a
Ondages SL, llicència per a la construcció d'un edifici compost de 14 vivendes, quatre
locals, i garatge al carrer plaça d'Espanya 18-19, motiu que origina la sol·licitud
d’instal·lació de la grua.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament és l’òrgan competent per a l’atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt primer de la qual, lletra B,
apartat B, atribueix a la mateixa: “14.- Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 6
de maig de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:

PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Construcciones
Leoncio M. Benages S.L., a la plaça d'Espanya, 18-19 segons projecte redactat per
l’Enginyer Industrial Miguel Ángel Boix Trilles.
SEGON.- La grua no podrà funcionar fins l'obtenció de la llicència de posta en
funcionament, devent presentar per obtenir la mencionada llicència els corresponents
certificats del muntador de la grua i del tècnic director de la instal·lació.
TERCER.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
39è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER AL MUNTATGE DE LA GRUA
SOL·LICITADA PER CONSTRUCCIONES COR-ONDA SL, AL CARRER CARTA POBLA
4 – AVINGUDA CATALUNYA 11.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist que en la Junta de Govern Local, de data 16 de febrer de 2004, es concedeix a CorOnda SL, llicència per a la construcció d'un edifici compost de 16 vivendes, local en planta
baixa, i garatge al carrer Catalunya 11/Carta Pobla 4, motiu que origina la sol·licitud
d’instal·lació de la grua.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament és l’òrgan competent per a l’atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt primer de la qual, lletra B,
apartat B, atribueix a la mateixa: “14.- Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 6
de maig de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Construcciones CorOnda SL, al carrer Carta Pobla 4 – avinguda Catalunya 11, segons projecte redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial Juan Manuel Campos Sancho.
SEGON.- La grua no podrà funcionar fins l'obtenció de la llicència de posta en
funcionament, devent presentar per obtenir la mencionada llicència els corresponents
certificats del muntador de la grua i del tècnic director de la instal·lació.
TERCER.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors

Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent les huit
hores i trenta minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

