ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA DE VINT-I-QUATRE DE MAIG DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
vint-i-quatre 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 17 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 17 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 DEL CONTRACTE DE CONSULTORIA “PROYECTO
OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 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 servei "Projecte oficina atenció al ciutadà“,
amb un pressupost de 28.500,00 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26-04-2004, va aprovar l'expedient de

contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat.
Vist l'acte d'obertura de pliques celebrat el dia 19-05-2004.
Vist l'informe del Psicòleg municipal, de data 19-05-2004 sobre examen i valoració de les
tres 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 NEWPORT 2020 CONSULTORS, SL, C.IF B-63228902,
com a autor de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de
28.000,00 euros, i un termini d'execució de sis mesos.
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 la realització del contracte
de referència a càrrec de la partida 2004 121 22710 del Pressupost General vigent.
Cinquè.- Notificar el present acord a tots els oferents.
Sisè.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i tècnics municipals als efectes
oportuns.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente 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 D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L'OBRA: “CONSTRUCCIÓ 240 NÍNXOLS AL CEMENTERI MUNICIPAL“.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 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.
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12-01-2004 , va aprovar la
incoació d'expedient de contractació de l'obra "Construcció 240 nínxols en cementeri

municipal“.
Vista l'acta de replantejament de data 17 de maig del 2004.
Vistos els informes del servei de data 14 de maig del 2004, i jurídic de data 19 de maig del
2004, així com el certificat de retenció de crèdit de data 18 de maig de de 2004.
VISTA la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la Interventora
municipal.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar el projecte tècnic de l'obra „Construcció 240 nínxols en cementeri
municipal“, redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports de la mercantil INDECAS,
S.L., D. Alfonso de Cachavera Guimerá, el pressupost del qual base de licitació ascendeix
a 128.358,13 euros.
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació ordinària i el plec de clàusules administratives
particulars, que han de regir el procediment obert per mitjà de concurs per a l'adjudicació
de l'obra.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a càrrec de la partida pressupostària 2004 443
63201 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient.
Quart.- Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província
i al Tauler d'Anuncis municipal, disposant que la publicitat del plec de clàusules i l'expedient
de contractació serà simultani al període de presentació d'ofertes de conformitat amb el
que disposa els articles 122 i 123 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril. La
licitació s'ajornarà quan resulte necessari, en el suposat de formular-se al·legacions contra
els plecs.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE CANVI DEL MATERIAL MÒBIL SOL·LICITAT PER
HIPÓLITO MARTÍNEZ CAMPOS, TITULAR DE LA LLICÈNCIA DE TAXI Nº 8.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 de maig 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència, que
es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient núm. 955/2004/1 que s'instrueix a instàncies de D. Hipólito Martínez
Campos.
Resultant que D. Hipólito Martínez Campos, és titular de la llicència municipal d'autotaxi

núm. 8, expedida l'1 d'octubre de 1985, prestant el servei amb el vehicle marca Renault
Laguna, matrícula 9504-BDW, i mitjançant escrit de data 11 dels corrents, sol·licita
autorització municipal per al canvi del vehicle per un de nova adquisició marca Renault
Laguna 1.9 DCI, pendent de matricular.
Resultant que l'article 4 del Reglament Nacional dels serveis urbans i interurbans de
transports en automòbils lleugers, aprovat per RD 763/1979, de 16 de març (declarat vigent
per R. D. 1211/1990, de 28 de setembre) estableix que: “Els titulars de la llicència local
citada podran substituir el vehicle adscrit a la mateixa per un altre que, si fóra de la marca i
model determinat per l'Entitat Local, bastarà amb la comunicació formal del canvi, i, en un
altre cas, quedarà subjecte a l'autorització de la dita Entitat, que es concedirà una vegada
comprovades les condicions tècniques necessàries de seguretat i conservació per al
servei.“
Vistos l'informe favorable emès a l'efecte pel Cap de la Secció de Secretaria i l'Ordenança
Municipal Reguladora del Servei al Públic d'Auto-Turismes.
Considerant que la Resolució de l'Alcaldia núm. 1172/2003 de data 24 de juny del 2003 de
delegació de competències, atribueix a la Comissió de Govern l'atorgament de les
llicències, s'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Autoritzar a D. Hipólito Martínez Campos, titular de la llicència municipal
d'autotaxi núm. 8 per al canvi de material mòbil, substituint el vehicle marca Renault
Laguna, matrícula 9504-BDW, per un de nova adquisició, marca Renault Laguna 1.9 DCI,
pendent de matricular.
SEGON.- Advertir a D. Hipólito Martínez Campos de la necessitat de comunicar el número
de matrícula assignat i d'aportar fotocòpia de la documentació del nou vehicle per a
constància en l'expedient.
TERCER.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat a l'Enginyer Tècnic, als
efectes que procedisca a la revisió tècnica del vehicle autoritzat, una vegada matriculat el
mateix.“
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA DE CULTURA PER A FINANÇAR L'ADQUISICIÓ D'UN ORDINADOR
PER A LA BIBLIOTECA D'ADULTS.
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
l'adquisició d'un ordinador per a la biblioteca d'adults, amb un pressupost de 1412,32
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 504 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 504 euros, per a finançar l'adquisició d'un ordinador per a la biblioteca d'adults.
SEGON.- Donar Trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en
la partida pressupostària 2004 121 62600, per l'import de la subvenció, és a dir, 504 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.
6è) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE PREMIS DEL CONCURS “RECICLART 2004”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 de maig de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura,
que es passa a transcriure literalment:
“Vistes les Bases específiques reguladores del Concurs Reciclart 2004, aprovades per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 1 de març de 2004, i publicades al BOP
número 28 de 4 de març de 2004.
Vistes les sol·licituds de participació, subscrites pels següents centres educatius:
CP Mestre Caballero
CP Pius XII.
CP Baltasar Rull
IES Serra d'Espadà d'Onda
Vista l’acta de la Comissió Informativa de Cultura, de data 23 de març de 2004, sobre
l’adjudicació dels premis.
Vist l’informe-proposta de la funcionaria tècnic d’educació i normalització lingüística,
conformat per la Regidora Delegada d’Educació.
Vista la fiscalització de la Interventora.
D'acord amb 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 d'Alcaldia número 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: “A.-11. Aprovar tots el actes relatius a subvencions que concedeixi l’Ajuntament i
que siguen de la seva competència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Concedir els següents premis per col·laborar en el Concurs Reciclart-2004:
COL·LEGI
Col·Legi Públic Baltasar Rull
Col·legi Públic Mestre Caballero
Col·Legi Públic Pius XII
IES Serra d'Espadà d'Onda
TOTAL

NIF
Q-6255045-D
Q-6255206-B
Q-6255207-J
Q-6250011-A

QUANTIA/Euros
120,20
120,20
120,20
120'20
480,8

SEGON.- Concedir els següents premis individuals:
ALUMNE
Rebeca Brun Santiago
Inés Girona Ortells
Sandra Fernández Sánchez
Carlos Martínez Peña
Jaume Civera Gorriz
Sergio Poveda Martínez
Mateu Vidal Monfort
Virginia Paz Gómez
Nereida Olucha
David Segura Molina
Ana Belen Martínez Garcia
Lucia Gadea Mezquita
Cristina Ramón Tarazona
Antoni Prades Martínez
TOTAL

PREMI
Primer
Segon
Tercer
Tercer
Quart
Cinqué
Obsequi
Obsequi
Obsequi
Obsequi
Obsequi
Obsequi
Obsequi
Obsequi

NIF/ DNI
QUANTIA/Euros
53725481-B
180,30 €
53727414-N
120,20 €
1227023-L
45,08 €
53663215-Y
45,08 €
53662931-K
60,10 €
53663168-M
30,03 €

480,79 €

TERCER.- Aprovar la disposició de la quantitat de 961.59 euros, import corresponent als
premis de participació i als individuals primer, segon, tercer, quart i cinquè, relacionats en
els punts anteriors, amb càrrec a les partides núm. 2004 451 22608 i núm. 2004 121 48100
del vigent Pressupost Ordinari i Retencions de Crèdits d’Intervenció números d’operacions
2.2004.1.01191 i número d'operació 2.2004.1.01190.
QUART.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat 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.
7è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 20/2004.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 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 20/2004, 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. 20/2004 per import de 177.955,54 euros
(CENT SETANTA-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTAQUATRE CENTIMS).
Nº

CIF

TITULAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X2736940D
18908107Z
18885352Y
B46954152
B46954152
B46954152
B46954152
B46954152
B46954152
B46954152
B46954152
B12098737
B12098737
B12098737
B12018800
B12364782
B12364782
B12049219
E12440467
73353854T

MASSROUR ABDELILAH
AZNAR ENDRINO FRANCISCO
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARSAN INGENIEROS S L
MARSAN INGENIEROS S L
MARSAN INGENIEROS S L
MARSAN INGENIEROS S L
MARSAN INGENIEROS S L
MARSAN INGENIEROS S L
MARSAN INGENIEROS S L
MARSAN INGENIEROS S L
PERSIDECOR S L
PERSIDECOR S L
PERSIDECOR S L
CARTOTECNICA VALLDUXENSE S L
GUINOT SELMA S L
GUINOT SELMA S L
FERRETERIA SALVIA S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
BADENES PEREZ JUAN

IMPORT
EUROS
34,76
23,16
6.341,49
928,00
1.218,00
464,00
214,60
214,60
214,60
214,60
214,60
269,70
415,44
224,11
571,35
569,64
77,37
12,45
57,23
493,00

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
65
66
67
68
69
70

B12364782
B12364782
E12440467
E12440467
B12095394
E12611901
B12049219
B12364782
B12364782
B12364782
B12364782
E12440467
B12092292
B46954152
B12034062
E12440467
B12364782
B12364782
99012653
20461069Q
20461069Q
A28255784
A28255784
B12325601
A46100814
A46100814
B12018107
B48435218
A82562067
A28037224
B12393948
B12448643
18956728J
18972000J
B12360012
18966522D
73353703X
B12219762
B12219762
G97274930
B12091245
P1213500J
B96923198
B12091245
B12091245
5367287F
5367287F
A12377297
52791601T
52793227Q

GUINOT SELMA S L
GUINOT SELMA S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
NEUMATICOS ANDRES CATALAN S L
LAVADOS CASAN CB
FERRETERIA SALVIA S L
GUINOT SELMA S L
GUINOT SELMA S L
GUINOT SELMA S L
GUINOT SELMA S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
APEC S L
MARSAN INGENIEROS S L
PEDRIMAR S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
GUINOT SELMA S L
GUINOT SELMA S L
SAMIRA MOHAMED MUSTAFA
GIMENEZ GIMENEZ PILAR
GIMENEZ GIMENEZ PILAR
ESQUITINO MARTINEZ S A
ESQUITINO MARTINEZ S A
INFOR ONDA S L
WINTON IBERICA S A
WINTON IBERICA S A
REMABAPI S L
PANDA SOFTWARE S L
CADTEC SERVICES S A
FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A
LIMPIEZAS ESPADAN S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L
PIQUER MORENO JESUS
LIZONDO LENGUA JUAN BAUTISTA
GRAFIQUES ONDA S L
GARCIA GISBERT FRANCISCO JOSE
AGUILELLA ORTELLS VICENTE
TUIX & ROSS S L
TUIX & ROSS S L
HACHEFUELLEN ASOCIACION CULTURAL
GRAFICAS CASTAÑ S L
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
GESTION CUATROCIENTOS S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA S A
MARCO MORENO FRANCISCO JOSE
GONZALEZ PEREZ CARLOS

357,36
571,52
34,07
97,23
79,72
74,99
2,70
24,91
41,75
252,88
335,11
277,79
42,19
129,68
185,36
120,41
145,67
191,42
343,35
386,35
386,35
549,07
1.537,96
81,08
1.289,35
232,00
2.950,97
2.449,00
1.193,64
86.420,86
1.094,72
1.691,34
632,27
615,55
2.994,00
620,00
620,00
2.552,00
2.888,40
2.000,00
145,00
5.233,01
1.810,53
253,92
253,92
68,68
102,03
21.129,33
1.500,00
1.500,00

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

B12092292
B12502951
B12067609
E12405213
E12101192
Q6255021E
Q6255206B
F12024832
Q1200067E
Q6255045D
Q6255028J
Q6255207J
19008554C
A50878842
B12030300
B12096202
B12209698
B97097729
B12032157
18822670E
E12374005
B12209698
18990051D
A28354520
A28354520

APEC S L
EL ASADOR ONDENSE SL
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
GUARDERIA INFANTIL BARRUFETS C B
GUARDERIA NANOS
BENADRESA
COLEGIO PUBLICO M CABALLERO
COLEGIO MARIA ROSA MOLAS
COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
COLEGIO BALTASAR RULL
COLEGIO PUBLICO ANTONIO ARMELLES
COLEGIO PUBLICO PIO XII
MARTINEZ RUBIO ANTONIO
AULOCE S A
FOTO ESCRIG S L
OFIMAQUINAS S L
ARMERIA RAUL S L
GIL DE LOS RIOS UNIFORMES S L
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
SANSANO INSA PASCUAL
HNOS ALVARO C B
ARMERIA RAUL S L
RUBIO GIL SONIA JHONNY'SPORT
CEDIPSA
CEDIPSA
TOTAL

205,09
1.104,24
420,00
181,00
1.132,00
170,24
1.749,33
340,00
1.092,00
1.031,90
47,60
1.432,31
66,90
104,40
57,00
59,26
608,97
1.106,20
145,00
167,52
207,64
1.705,62
30,00
1.953,44
1.575,74
177.955,54

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 20/2004 per import de 177.955,54 euros (CENT SETANTASET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CENTIMS).”
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 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 19 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 les obres a què es refereixen les certificacions d’obres a les
que es fa referència a continuació.
Vistes les pròpies certificacions d’obres, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
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
les certificacions que a continuació es relacionen:
PDA.PTARIA.

PROVEÏDOR

NIF

PAVASAL, S.A.
A46015129
Certif. nº.4 obra “Urbanització UI-6,
2ª Fase”
2004
IR
451 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
A48010573
6220501
Certif. nº. 40 obra “Remodelac. I
Adecuac. I.E.S.”
2004 511 63000
LUIS BATALLA, S.A.
A46076873
Certif. nº. 5 obra “Renovac.urbana
C/ M.Fdo. Ferris”

IMPORT
EUROS

2004 441 62002

TOTAL

114.829,55
2.776,69
171.668,84
289.275,08

SEGON.- Aprovar el pagament de les obligacions anteriors.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70% DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB GEON ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 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 SALVADOR GUINOT CASTELLO, President del “CLUB
GEON ONDA” (C.I.F. G-12042198) en la que es demana la bestreta del pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 23 de febrero de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb el “Club Geon Onda””.
Vist el Conveni de Col·laboració amb el “Club Geon Onda”, de data 16 de març de 2004, en
el que s'aprova la quantitat de 1.803,00 euros anuals, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament de material, promoció i programes d´activitats i
campionats.
Vist l´informe del regidor delegat de l'àrea d´esports.
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. pressupostària
2004 452 48900

Perceptor
CLUB GEON ONDA
70 % subv. 2004

N.I.F.
G-12042198

Import - Euros
1.262,10

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.
10è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95% EN LA QUOTA DE
L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, SOL·LICITADA PER
CARMEN TAUS SANCHO, PER L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER SAN MIGUEL 34.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 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 d'Hisenda de l'Ajuntament d'Onda,
d'acord amb la Delegació de competències efectuades per Decret d'Alcaldia de data 24 de
juny del 2003.
Vista la sol·licitud presentada per Carmen Taus Sancho, con NIF 18639207-F, de data 03
de maig de 2004, amb número de registre d'entrada 4941, sol·licitant la bonificació de
l'impost de construccions, instal·lacions i obres, corresponent a la construcció d'una
vivenda en el carrer San Miguel, 34, integrada en el nucli antic d'Onda, acompanyant, a la
dita sol·licitud, l'estudi previ d'afecció al patrimoni arqueològic.
Vist l'informe tècnic de T.A.G. de ´l'area de Ordenació del Territori, de data 12 de maig de
2004, assenyala que, en relació a la sol·licitud presentada per Carmen Taus Sancho, con
NIF 18639207-F, i examinats els projectes de referència, no troba inconvenient perquè
siguen autoritzades les obres d'acord amb la normativa del Pla General d'Ordenació
urbana vigent i així mateix, dites obres reuneixen els requisits tècnics per a obtindre la
bonificació de l'I.C.I.O.
Considerant que l'article 5 apartat 2.1c) de l'Ordenança Fiscal de l'impost de construccions,
instal·lacions i obres estableix que les obres que es realitzen en béns immobles que es

troben dins del perímetre delimitat com a conjunt històric-artístic dins del Pla General
d'Ordenació urbana o que hagen sigut incloses en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic
d'aquest municipi gaudiren d'una bonificació en la quota de l'impost del 95 per 100, quan
les obres a realitzar requerisquen el previ estudi arqueològic (......) Per a l'obtenció de la
dita bonificació, es requereix l'aportació, per part del subjecte passiu, del document
acreditatiu de la prèvia redacció de l'estudi arqueològic sobre el bé en el que es van a
realitzar les obres i en tot cas es requerirà l'informe tècnic, en el que es justifique que les
obres a realitzar reuneixen els requisits necessaris per a l'obtenció de la dita bonificació.
Considerant l'article 5 de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, en els supòsits previstos en el punt c) de l'apartat 2.1 d'aquest
article, el Ple delega expressament en la Junta de Govern Local, l'aprovació de la
bonificació.
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Concedir a Carmen Taus Sancho, con NIF 18639207-F, la bonificació del 95 per
100, en la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, respecte a l'obres de
construcció a realitzar en l'immoble siti en el carrer San Miguel, 34, del terme municipal
d'Onda.
SEGON.-Donar trasllat a l'interessat perquè presente l'autoliquidació de l'impost de
construccions, instal·lacions i obres amb l'aplicació de la bonificació.”
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 DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER EXAGRES S.A.,
EN GARANTIA DE LES OBRES DE CANALITZACIÓ I ARQUETES PER A CONNEXIÓ A
XARXA DE SANEJAMENT DE L'IMMOBLE SITUAT A LA PARTIDA LES FORQUES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 3710/03/5, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per EXAGRES, SA, amb CIF. Número A12021390 i domicili al carrer Reina de
los Apóstoles, s/n de Betxi, per a la devolució de la fiança dipositada com a garantia de les
obres de canalització i arquetes per a connexió a la xarxa general de sanejament”, a
l'immoble situat a la partida Les Forques.
Vist que, en garantia de les obres descrites, es va dipositar per la dita mercantil, amb data
16 de maig de 2002, fiança per import de 450'76 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal, 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, 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 la mercantil EXAGRES, SA,
amb CIF. Número A12021390 i domicili al carrer Reina de los Apóstoles, s/n de Betxi, com
a garantia de les obres de canalització i arquetes per a connexió a la xarxa general de
sanejament”, a l'immoble situat a la partida Les Forques.
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.
12è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GREGORIO
AMURRIO FERNÁNDEZ, EN GARANTIA DE LES OBRES D'OBERTURA DE RASA PER
A CONNEXIÓ A LA XARXA DE SANEJAMENT DE L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER
CERAMISTA MUNDINA, 5.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 3710/03/74, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per GREGORIO AMURRIO FERNANDEZ, amb NIF. Número 21949888E i
domicili al carrer Ceramista Mundina, núm. 5-3º de Onda, per a la devolució de la fiança
dipositada com a garantia de les obres “d'obertura de rasa per a connexió a la xarxa
general de sanejament”, a l'immoble situat al carrer Ceramista Mundina, núm. 5.
Vist que, en garantia de les obres descrites, es va dipositar per el promotor, amb data 21
de juny de 2003, fiança per import de 300 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal, 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, 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 GREGORIO AMURRIO
FERNANDEZ, amb NIF. Número 21949888E i domicili al carrer Ceramista Mundina, núm. 5
de Onda, com a garantia de les obres d'obertura de rasa per a connexió a la xarxa general

de sanejament, a l'immoble situat al carrer Ceramista Mundina, núm. 5.
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.
13è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER SMC BELTRAN
S.L., EN GARANTIA DE LES OBRES D'OBERTURA DE RASA PER A CONNEXIÓ A LA
XARXA DE SANEJAMENT DE L'IMMOBLE SITUAT AL CAMÍ DE RATILS.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 3710/03/30, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per SMC BELTRAN, SL, amb CIF. Número B12278545 i domicili al Camí de
Ratils, s/n de Onda, per a la devolució de la fiança dipositada com a garantia de les obres
“d'obertura de rasa per a connexió a la xarxa general de sanejament”, a l'immoble situat al
Camí de Ratils.
Vist que, en garantia de les obres descrites, es va dipositar per dita mercantil, amb data
223 de gener1 de juny de 2003, fiança per import de 300 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal, 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, 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 SMC BELTRAN, S.L., amb
CIF. Nº. B12278545 i domicili al carrer Camí de Ratils, s/n de Onda, com a garantia de les
obres d'obertura de rasa per a connexió a la xarxa general de sanejament, a l'immoble
situat al Camí de Ratils, s/n.
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.
14è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER C.B. JOSÉ Y
ENRIQUE CIFRE NEBOT, EN GARANTIA DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA
LÍNIA SUBTERRÀNIA EN MITJA TENSIÓ A LA PARCEL·LA 6 DE LA ZONA
INDUSTRIAL UI-7.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 3710/04/6, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Hnos Cifre Nebot CB, amb N.I.F. Número E-12529756 i domicili a la
carretera d'Onda quilòmetre 1, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada com a
garantia de les obres d'instal·lació de una línia subterrània en mitja tensió, a la parcel·la 6
de la zona industrial UI-7, en el expedient de llicència d’obres número 883/02/17.
Vist que, en garantia de les obres d'instal·lació de línia subterrània en mitja tensió, a la
parcel·la 6 de la zona industrial UI-7, es va dipositar per Hnos. Cifre Nebot CB, amb data
20 d'abril de 2.002, fiança per import de 600 euros.
Vist que per l'Enginyer Tècnic Municipal, amb data 12 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 Hnos Cifre Nebot CB, amb
N.I.F. Número E-12529756 i domicili a la carretera d'Onda quilòmetre 1, d'Onda, com a
garantia de les obres de d'instal·lació de línia subterrània en mitja tensió, a la parcel·la 6 de
la zona industrial UI-7I, en el expedient de llicència d’obres número 883/02/17.
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.
15è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER CESÁREO

MUNERA S.L., EN GARANTIA DE
LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE LÍNIA
SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ EN PARCEL·LA M· DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL
COLADOR.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 3710/04/23, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Cesàreo Munera SL, amb N.I.F. número B-45064672 i domicili a al carrer
Illes Balears número 3, del polígon industrial El Colador, d'Onda, per a la devolució de la
fiança dipositada com a garantia de les obres d'instal·lació de línia subterrània de mitja
tensió, en el expedient de llicència d’obres número 8832/02/89.
Vist que, en garantia de les obres d'instal·lació de línia subterrània de mitja tensió, es va
dipositar per Cesàreo Munera SL, amb data 5 de novembre de 2.002, fiança per import de
600 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 procedeix a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Cesàreo Munera SL, amb
N.I.F. número B-45064672 i domicili a al carrer Illes Balears número 3, del polígon
industrial El Colador, com a garantia de les obres d'instal·lació de línia subterrània de mitja
tensió, en el expedient de llicència d’obres número 8832/02/89.
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.
16è) PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D'ERRORS DE LA LLICÈNCIA D'OBRES
CONCEDIDA A PROMOTORA DE VIVIENDAS ALTO MIJARES SL, PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE SET VIVENDES UNIFAMILIARS ADOSSADES, A L'AVINGUDA
SERRA D'ESPADÀ 57, 59, 61, 63, 65 I 67 I CARRER ENRIC VALOR 2.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 8832/03/121, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Promotora de Viviendas Alto Mijares S.L., amb N.I.F.
número B-12301974, i domicili a la carretera de València número 22, de Montanejos, per a
la construcció de set vivendes unifamiliars adossades, a l'avinguda Serra d'Espadà 57, 59,
61, 63, 65 i 67 i carrer Enric Valor 2, segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecte Juan
Canós Molinos, visat pel col·legi professional corresponent amb data 27 d'octubre de 2003,
i estudi bàsic de seguretat i salut signat per l'Arquitecte Tècnic Luis Sedano Lozano.
Vist que per acord de la Comissió de Govern Municipal, de data 22 de desembre de 2003,
es concedeix llicència d'obres al projecte anterior.
Vist l'escrit presentat amb data 5 de maig de 2004, sol·licitant la correcció d'errors de la
llicència d'obres, consistent en el pressupost de la mateixa, ja que en la sol·licitud es van
indicar 11.985'65 euros, sent en realitat de 462.799'9 euros.
En conseqüència, i de conformitat amb el informes jurídic incorporat a l'expedient,
favorable a la correcció d'errors de la llicència, a l'empara del que disposa l'article 105.2 de
la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú .
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Efectuar la rectificació d'errors de la llicència d'obres de Promotora de Viviendas
Alto Mijares SL, a l'avinguda Serra d'Espadà 57, 59, 61, 63, 65 i 67 i carrer Enric Valor 2,
concedida en la Comissió de Govern Municipal de data 22 de setembre de 2003, consistent
en el pressupost de la mateixa, ja que en la sol·licitud es van indicar 11.985'65 euros, sent
en realitat de 462.799'9 euros.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
17è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DE SIS MESOS D'OBRA MAJOR
CONCEDIDA A PERIS Y CIA SA, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAUS SENSE ÚS
ESPECÍFIC, PAVIMENTACIÓ DE PARCEL·LA I CANALITZACIÓ DE PLUVIALS, AL
CARRER TRENCADELLA NÚMERO 1, DEL POLÍGON INDUSTRIAL SUR-10.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 de maig de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit de sol·licitud de pròrroga de Peris y Cia SA, amb N.I.F. número A-12003950, i
domicili a l'avinguda Manuel Escobedo número 26, d'Onda, en l'expedient número
8832/03/91, de llicència d'obres consistents en la construcció de naus sense ús específic,
pavimentació de parcel·la i canalització de pluvials, al carrer Trencadella número 1, del
polígon industrial SUR-10.
Atès que de conformitat amb què disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de

Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt cinquè de la qual, lletra B,
apartat B, atribueix a la mateixa:” 5.- Concedir i denegar pròrroga de llicència d'obres”.
En conseqüència, i de conformitat amb l'informe tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorable a la concessió de la pròrroga.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir pròrroga de sis mesos per a l'execució de l'obra major concedida el 3
de novembre de 2003, a Peris y Cia SA, amb N.I.F. número A-12003950, i domicili a
l'avinguda Manuel Escobedo número 26, d'Onda, en l'expedient número 8832/03/91, de
llicència d'obres consistents en la construcció de naus sense ús específic, pavimentació de
parcel·la i canalització de pluvials, al carrer Trencadella número 1, del polígon industrial
SUR-10, i que tindrà efecte a partir de la data de notificació de la pròrroga.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
18è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER EXPERIENCIA CERÁMICA, S.A., PER A EXERCIR
L’ACTIVITAT DE DECORACIÓ I PINTAT A MÀ DE TAULELLETS, EN CAMÍ DE RÀTILS,
S/N.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 643/03/123, instruït a instàncies de EXPERIENCIA CERÁMICA,
S.A., sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de decoració i pintat a mà de taulellets, en
Camí de Ràtils, s/n.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de

28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
19è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., PER A EXERCIR
L’ACTIVITAT DE CENTRE DE VALORACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS NO
PERILLOSOS, GARATGE D’ÚS PRIVAT I ZONA DE MANTENIMENT, PER AMPLIACIÓ,
EN CAMÍ DE MIRALCAMP.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 643/03/66, instruït a instàncies de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.,
sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de centre de valoració i transferència de residus
no perillosos, garatge d’ús privat i zona de manteniment, per ampliació, en Camí de
Miralcamp.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació

de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
20è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER GOBETI, S.L., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE
TALLER DE FUSTERIA PER A MOBLES EXPOSITORS I ESTANDS, EN CAMÍ DE
PALOS, 39 (UI-7, PARCEL·LA 54).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 643/03/109, instruït a instàncies de GOBETI, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de taller de fusteria per a mobles expositors i estands, en
Camí de Palos, 39 (UI-7, parcel·la 54).
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
21è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER PROMOCIONES ARRANDIS-CARDA, S.L., PER A
EXERCIR L´ACTIVITAT DE GARATGE-APARCAMENT D’AUTOMÒBILS, EN CARRER
CARTA POBLA, 15A.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 643/04/3, instruït a instàncies de PROMOCIONES ARRANDISCARDA, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l´activitat de garatge-aparcament
d’automòbils, en carrer Carta Pobla, 15A.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les

mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
22è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER PROYECTOS INTEGRALES EN MADERA, S.L., PER A
EXERCIR L’ACTIVITAT DE FUSTERIA, EN POLÍGON INDUSTRIAL MIRALCAMP,
PARCEL·LA 33, NÚMERO 14, PRIMERA TRAVESÍA CAMINO VIEJO DE CASTELLÓN.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 643/04/12, instruït a instàncies de PROYECTOS INTEGRALES
EN MADERA, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de fusteria, en Polígon
Industrial Miralcamp, parcel·la 33, número 14, primera travesía Camino Viejo de Castellón.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.

SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
23è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER PROMOCIONES WORLDCON FUTURHOGAR S.L., PER
A EXERCIR L'ACTIVITAT DE GARATGE-APARCAMENT EN AVINGUDA SERRA
D'ESPADÀ, 46-48.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 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 643/04/5, instruït a instàncies de PROMOCIONES WORLDCON
FUTURHOGAR, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l´activitat de garatge-aparcament, en
Avinguda Serra d'Espadà, número 46-48.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
24è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER RUBÉN GINÉS ROYO PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE
MAGATZEM DE TAULELLS EN CAMINO VIEJO ONDA-CASTELLÓN, 26-E.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 643/04/1, instruït a instàncies de RUBÉN GINÉS ROYO,
sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de magatzem de taulellets, en Camino Viejo de
Onda a Castellón, 26-E.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

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.

