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

PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2004.
La Presidència pregunta als senyors Tinents d'Alcalde assistents, si desitgen formular
alguna observació a l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 20 de
setembre de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria
d'aquesta sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 38/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la proposta d'operacions a ordenar número 38/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.

De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “7.Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.- Reconeixement i
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment,
llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i liquidació
d’interessos”.
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes
en la proposta d'operacions a ordenar núm. . 38/2004 per import de 140.148,11 euros
(CENT QUARANTA MIL CENT QUARANTA-HUIT EUROS AMB ONZE CÉNTIMS).
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NIF
18864347T
18931082N
A28354520
B12049219
B12520532
A28037224
18885352Y
18610082T
A12011755
A46138921
18885352Y
A46138921
B12049219
A46138921
A28354520
A46111654
A28791069
A12004263
B12206033
73373684G
A28791069
A28791069
B12094413
20404503F
A78923125
B12448643
B12448643
B12054342
A83052407
B12098737
B12560074

TITULAR
VERCHILI QUINTANA JOAQUIN FDO
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
CEDIPSA
FERRETERIA SALVIA S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A
MARTINEZ FRANCO ANGEL
CABALLERO ZARZOSO VICENTE
TAULELL SA
ELECTRONIC TRAFIC S A
MARTINEZ FRANCO ANGEL
ELECTRONIC TRAFIC S A
FERRETERIA SALVIA S L
ELECTRONIC TRAFIC S A
CEDIPSA
PEISA
KONE ELEVADORES S A
MADERAS CLEMENTE S A
ACABADOS CONSTRUCCION CARRASCO S L
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
KONE ELEVADORES S A
KONE ELEVADORES S A
KONTOR STIL S L
BELDA CASANOVA CESAR
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A
EMYTEL COMUNICACIONES S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L
TRANSHEVA CASTELLON S L (SEUR)
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
PERSIDECOR S L
ARMERIA Y DEPORTES EL HALCON S L

IMPORT
156,92
152,34
189,66
193,95
10.708,67
89.107,33
1.087,62
8,33
8.772,76
458,79
423,40
232,35
9,29
458,79
2,00
849,12
1.148,40
598,71
1.869,92
156,60
1.148,40
382,80
1.044,70
1.740,00
1.193,78
127,60
355,09
7,51
195,00
633,77
696,00

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

B12422523
B12334371
52944455L
E12559738
B12091245
18881842S
A12046728
B12049219
B12264297
73248338P
73248338P
73248338P
73248338P
B12264297
B12264297
B12264297
A28354520
A28354520
A28354520
A46573721
A28354520
A28354520
B12420089
18899511C
18899511C
P1200000F
B12360012
A28109247
B12209698
G12341079
B12359733
B12382115
B12382115

GASOLFRAVIL S L
HIJOS DE REGINA PERIS S L
MOMPLET FERNANDEZ GABRIEL
MON MAGIC ANIMACIO C B
GRAFICAS CASTAÑ S L
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
FERRETERIA SALVIA S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
CEDIPSA
CEDIPSA
CEDIPSA
PAPELSA
CEDIPSA
CEDIPSA
PUB ENGLISH S L
MASIP PIQUERAS MIGUEL I
MASIP PIQUERAS MIGUEL I
DIPUTACION PROVINCIAL CASTELLON
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
AON GIL Y CARVAJAL S A
ARMERIA RAUL S L
TROFEO INTERNACIONAL DE FUTBOL COST
AS & A DESIGN S L
CAN KABUL S L
CAN KABUL S L
TOTAL

38,00
17,60
725,00
564,96
342,78
590,00
348,00
65,98
38,58
75,88
78,83
63,38
61,43
38,58
38,58
77,17
1,53
4,40
3,58
522,87
,90
364,06
15,00
1.108,08
1.108,08
349,11
424,65
704,44
1.722,60
1.800,00
1.258,60
1.742,93
1.742,93
140.148,1
1

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 38/2004 per import de 140.148,11 euros (CENT QUARANTA
MIL CENT QUARANTA-HUIT EUROS AMB ONZE CÉNTIMS).”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
ASOCIACIÓN QUISQUEYA ONG DE ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,

Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per JOSE GARCIA FERNANDEZ, President de l'entitat
“ASOCIACION QUISQUEYA ONG DE ONDA”, en la que es demana la bestreta del
pagament del 70 % de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 26 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Entitat “ASOCIACION QUISQUEYA ONG DE ONDA” (G12548129) per import de 2.088,00 euros per a finançar despeses de Programes i Activitats
d’inserció social i promoció del voluntariat.
Vista la declaració del President, en la que declara que l’Entitat “ASOCIACION
QUISQUEYA ONG DE ONDA” (G-12548129) no es deutora amb la Hisenda Municipal,
amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vistes les Bases especifiques de les subvencions a programes i activitats d’inserció social i
promoció del voluntariat, en les quals s'estableix la possibilitat de la bestreta del 70 %.
Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
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 463 48900

Perceptor
ASOCIACION QUISQUEYA
ONG DE ONDA

N.I.F.
G-12548129

Import - €
1.461,60

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.
4t) PROPOSTA DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
COFRADÍA DE JESÚS DE MEDINACELI Y ESPERANZA MACARENA
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per CARLOS BARALDES MIR, President de l'entitat
“COFRADIA DE JESUS DE MEDINACELI Y LA MACARENA”, en la que es demana la

bestreta del pagament del 70
l’exercici 2004.

%

de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a

Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Entitat “COFRADIA DE JESUS DE MEDINACELI Y LA
MACARENA” (G-12324497) per import de 3.000,00 euros per a finançar despeses de
Programes Culturals, Juvenils i d’Oci i Temps Lliure.
Vista la declaració del President, en la que declara que l’Entitat “COFRADIA DE JESUS DE
MEDINACELI Y LA MACARENA” (G-12324497) no es deutora amb la Hisenda Municipal,
amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vistes les Bases especifiques de les subvencions a programes culturals, juvenils i d’oci i
temps lliure, en les quals s'estableix la possibilitat de la bestreta del 70 %.
Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
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 451 48900

Perceptor

N.I.F.

COFRADIA DE JESUS DE
G-12324497
MEDINACELI Y LA MACARENA

Import - €
2.100,00

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.
5è) PROPOSTA DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A PEÑA
CULTURAL TAURINA CHICUELINA DE ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per SALVADOR GUINOT CASTAÑ, President de l'entitat
“PEÑA CULTURAL TAURINA CHICUELINA DE ONDA”, en la que es demana la bestreta
del pagament del 70 % de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004, pel que s'aprova la

subvenció per a l’any 2004 a l’Entitat “PEÑA CULTURAL TAURINA CHICUELINA DE
Onda” (G-12440228) per import de 1.800,00 euros per a finançar despeses de Programes
Culturals, Juvenils i d’Oci i Temps Lliure.
Vista la declaració del President, en la que declara que l’Entitat “PEÑA CULTURAL
TAURINA CHICUELINA DE ONDA” (G-12440228) no es deutora amb la Hisenda
Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vistes les Bases especifiques de les subvencions a programes culturals, juvenils i d’oci i
temps lliure, en les quals s'estableix la possibilitat de la bestreta del 70 %.
Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
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 451 48900

Perceptor
PEÑA TAURINA
CHICUELINA DE ONDA

N.I.F.
G-12440228

Import - €
1.260,00

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.
6è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A PATRONATO FUNDACIÓN MONSEÑOR FERNANDO FERRIS.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per SALVADOR GIMENO ARRANDO, President de l’Entitat
“PATRONATO FUNDACION MONEÑOR FERNANDO FERRIS” (C.I.F. G-12023677) en la
que es demana la bestreta del pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a
l’exercici 2004.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 26 de juliol de 2004, va
concedir a l’Entitat “PATRONATO FUNDACION MONSEÑOR FERNANDO FERRIS” una
subvenció per import de 3.000,00 euros per a finançar despeses de programes i activitats
d’inserció social i promoció del voluntariat.

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

Núm.
fra.

Proveïdor

Concepte

Import (€)

35/4

FISIOTERAPIA BALMES
(Lledó Olmos Giner)

Servei de fisioteràpia mes de gener de 2004

510,86 €

37/4

FISIOTERAPIA BALMES
(Lledó Olmos Giner)

Servei de fisioteràpia mes de febrer de 2004

510,86 €

40/4

FISIOTERAPIA BALMES
(Lledó Olmos Giner)

Servei de fisioteràpia mes de març de 2004

510,86 €

50/4

FISIOTERAPIA BALMES
(Lledó Olmos Giner)

Servei de fisioteràpia mes d’abril de 2004

510,86 €

21/5

FISIOTERAPIA BALMES
(Lledó Olmos Giner)

Servei de fisioteràpia mes de maig de 2004

510,86 €

23/5

FISIOTERAPIA BALMES
(Lledó Olmos Giner)

Servei de fisioteràpia mes de juny de 2004

510,86 €

32/5

FISIOTERAPIA BALMES
(Lledó Olmos Giner)

Servei de fisioteràpia mes de juliol de 2004

510,86 €

TOTAL

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

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

3.576,02 €

Resultant que l'import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adients.
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 Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat
“PATRONATO FUNDACION MONSEÑOR FERNANDO FERRIS” (C.I.F. nº G-12023677)
per a l'exercici 2004, per import de 3.000,00 euros per a finançar despeses de
PROGRAMES I ACTIVITATS D’INSERSICÓ SOCIAL I PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 3.000,00 euros a

l’Entitat “PATRONATO FUNDACION MONSEÑOR FERNANDO FERRIS” (C.I.F. nº G12023677), 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.
7è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
MANUEL MONTOLIU GASCÓ, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE ÚS
ESPECÍFIC, AL CAMÍ DE MIRALCAMP, NÚMERO 63, PARCEL·LA 97 DEL POLÍGON
INDUSTRIAL UI-7.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/84, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Manuel Montoliu Gascó, amb N.I.F. Número 18.887.093-E, i
domicili al carrer Betxi 14, de Vila-real, per a la construcció de nau sense ús específic, al
camí de Miralcamp, número 63, parcel·la 97 del polígon industrial UI-7, segons projecte
tècnic adjunt redactat per l’Enginyera Industrial Veronica Gracia Ibañez, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 15 de juliol de 2004, el qual inclou como 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 industrial zona UI-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 l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.

S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Manuel Montoliu Gascó, amb N.I.F. Número
18.887.093-E, i domicili al carrer Betxi 14, de Vila-real, per a la construcció de nau sense
ús específic, al camí de Miralcamp, número 63, parcel·la 97 del polígon industrial UI-7,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyera Industrial Veronica Gracia Ibañez,
visat pel col·legi professional corresponent amb data 15 de juliol de 2004, el qual inclou
como annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 57.057'57
euros, i el constructor Alconsa SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals).
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.

QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
JUAN BARRAGANES SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN
L'AMPLIACIÓ DE NAU SENSE ÚS ESPECÍFIC, A L'AVINGUDA DEL MEDITERRANI.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/67, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Juan Barraganes SL, amb N.I.F. Número B-12240347, i
domicili a l'avinguda del Mediterrani número 10, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en l'ampliació de nau sense ús específic, a l'avinguda del Mediterrani, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l'Enginyer Tècnic Fernando Cardona, i visat pel col·legi
professional corresponent amb data 31 de març de 2.004.
Vist que el solar sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de 1.998, com a sòl
urbà industrial, zona UI-3, subzona B, 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 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 Juan Barraganes SL, amb N.I.F. Número B12240347, i domicili a l'avinguda del Mediterrani número 10, d'Onda, per a la realització
d'obres consistents en l'ampliació de nau sense ús específic, a l'avinguda del Mediterrani,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l'Enginyer Tècnic Fernando Cardona, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 31 de març de 2.004. El pressupost de les
obres es de 84.212'01 euros, i el constructor Arimca SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
No podrà realitzar la connexió directa a la xarxa d'aigües residuals. Per a això, hauran de
sol·licitar autorització d'abocament a l'Ajuntament, el qual la concedirà amb les condicions
d'abocament que es fixen, no havent de connectar a la xarxa d'aigües residuals, fins que
haja obtingut la corresponent llicència definitiva d'activitat.
Durant les obres d'excavació 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.
Abans de l'inici de les obres deurà aportar: estudi de seguretat i salut signat per tècnic
competent i visat pel col·legi corresponent.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.

QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (articles 101 i següents de la citada Llei).
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D’ECONOMIA,
HISENDA I OCUPACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRATACIÓ DE
L’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de setembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vista l’Ordre de 18 de desembre de 2002, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació per la qual es convoquen les ajudes del Programa de Foment del
Desenvolupament Local per a l'exercici 2004, la qual inclou la contractació i pròrroga
d’agents d’ocupació i desenvolupament local.
Vist que l’Ajuntament d’Onda té previst prorrogar la contractació de l’agent d’ocupació i
desenvolupament local ROSANA CAPILLA MARTINEZ amb la finalitat de continuar amb
els projectes i tasques de desenvolupament al municipi d’Onda
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre Autorització de Compromís de Despesa de
data 22/01/04 i número d’operació 2.2004.1.00110.
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, en el punt quart, B.A), s’atribuïx a la Comisió de
Govern “3.Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació subvenció per a la
pròrroga de la contractació de l’agent d’ocupació i desenvolupament local, ROSANA
CAPILLA MARTÍNEZ, a l'empara de les bases publicades a l’Ordre de 18 de desembre de
2002 per la es regulen les ajudes del Programa de Foment del Desenvolupament Local i
per la Contractació i Pròrroga d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local, per un import
de 22.831,57 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en la Resolució de 18
de desembre de 2002, en cas de concessió total o parcial de l’ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament per a la signatura dels

documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
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.
Prèvia declaració de la urgència acordada per unanimitat, i de conformitat amb l'article 83
en relació amb l'article 113 del Reial Decret 2568/1986, s'acorda debatre fora de l'Ordre del
Dia els següents punts:
DE-1) FELICITACIÓ ORGANITZACIÓ III FIRA SANT MIQUEL.
A proposta de l’Alcaldia la Comissió acorda felicitar als membres de la Corporació i
personal que han intervingut en l’organització de la III Fira de Sant Miquel, i especialment a
l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament, Rosana Capilla Martínez, activitat que s’ha celebrat
els dies 24, 25 i 26 de setembre, i ha comptat amb un gran nombre de participants i de
visitants.
DE-2) SOL·LICITUD A CONSELLERIA DE SANITAT AMPLIACIÓ SERVEI RAIG X.
Vist que diferents col·lectius de la població, com les associacions de mares i pares
d'alumnes del col·legis d'Onda, han manifestat davant l'Alcaldia que l'horari de prestació del
servei de raig “X” al Centre de Salut, és insuficient, el qual es presta en horari de matí.
Atès que la competència en matèria de sanitat correspon a la Generalitat Valenciana.
La Junta de Govern Local
ACORDA:
PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana l'ampliació a les vesprades de l'horari de
prestació del servei de raigs X del Centre de Salut d'Onda.
SEGON.- Traslladar el present acord al Secretari Autonòmic per a l'Agència Valenciana de
la Salut.
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.

