ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-NOU DE NOVEMBRE DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
vint-i-nou de novembre 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 22 DE NOVEMBRE DE 2004.
La Presidència pregunta als senyors Tinents d'Alcalde assistents, si desitgen formular
alguna observació a l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de
novembre de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria
d'aquesta sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI: "MANTENIMENT
D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES MUNICIPALS".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'expedient tramitat per a la contractació de referència.
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de 18/10/2004, va acordar la licitació
pública, mitjançant Concurs, per procediment obert, aprovant els Plecs de Clàusules
rectores, i després de la reglamentària publicitat, es va celebrar acte públic de obertura de
pliques el dia 8/11/2004.

Vist l'informe de l'Enginyer Tècnic Municipal de data 9/11/2004 sobre examen i valoració de
l'oferta presentada.
Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 11/11/2004, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per la mercantil Instal·lacions Elèctriques Badenes,
S.L.
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 la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Adjudicar el contracte a la mercantil Instal·lacions Elèctriques Badenes, SL, com a
autora de l'única proposició presentada, pels preus unitaris oferits, i un termini d'execució
de dos anys, prorrogables fins al màxim legal permès.
Segon.- Requerir a l'adjudicatari perquè constituïsca la fiança definitiva en el termini de
quinze dies, i firme el contracte en el termini d'un mes, respectivament, des de l'endemà al
de la notificació del present acord.
Tercer.- Sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent,
atés que el contracte es formalitzarà en un exercici anterior al de l'inici de l'execució. Tot
això de conformitat amb el que disposa l'article 69.4 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
Quart.- Notificar el present acord a tots els ofertants.
Cinquè.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i técnics municipals als efectes
oportuns.
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament per a la signatura dels documents
necessaris per a l'execució dels anteriors acords.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI:
“MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES, VIES PÚBLIQUES I CAMINS RURALS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.

Resultant que la Junta de Govern Local en data 4/10/2004 va aprovar la incoació de
l'expedient per a la contractació ordinària del servei: "Manteniment d'infraestructures, vies
públiques i camins rurals", mitjançant procediment obert i forma de concurs.
Vistes l'informe del servei de data 5/10/2004, i l'informe jurídic de data 24/11/2004.
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 la la Junta de Govern Local a següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del servei: "Manteniment d'infraestructures,
vies públiques i camins rurals", amb un pressupost previst anual màxim de 700.000,00
euros.
Segon.- Sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent,
alés que el contracte es formalitzarà en un exercici anterior al de l'inici de l'execució. Tot
això de conformitat amb el que disposa l'article 69,4 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
Tercer.- Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Diari Oficial de les
Comunitats Europees, i posteriorment 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
disposen els articles 122 i 123 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril. La licitació
s'ajornarà quan resulte necessari, en el suposat de formular-se al·legacions contra els
plecs.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI: “MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE CONSTRUCCIONS I EDIFICIS MUNICIPALS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
RESULTANT que la Comissió de Govern Municipal, en sessió celebrada el dia 23-12-2002,

va adjudicar a la mercantil Juan José Sánchez López, SA el contracte del servei:
"Manteniment i reparació de construccions i edificis municipals", com a autor de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació.
RESULTANT que com a conseqüència de l'anterior, en data 10-01-2003, es va firmar el
corresponent contracte administratiu, la duració del qual es va fixar en 2 anys, prorrogables
anualment fins al màxim legal permès (total 4 anys), prèvia sol·licitud expressa del
contractista formulada amb tres mesos d'antelació a la finalització del contracte, i aprovada
per l'òrgan de contractació competent.
VIST l'escrit presentat pel contractista en data 20/09/2004, en el que sol·licita a
l'Ajuntament la pròrroga del contracte per un nou termini d'un any.
VISTOS l'informe jurídic de data 23/11/2004 i la fiscalització de conformitat d'aquesta
Proposta realitzada per la Interventora municipal.
CONSIDERANT el que disposa l'article 198.1 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que
preveu expressament la possibilitat de prorrogar els contractes de consultoria assistència i
de serveis per mutu acord de les parts abans de la seva finalització.
CONSIDERANT la competència atribuïda a l'Alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “contractacions i concessions
de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost (1.301.023,45) ni, en qualsevol cas, els sis milions d'euros, així com els
plurianuals quan la seva duració no siga superior a quatre anys...“
CONSIDERANT el que disposa l'article 23.2.b) de la LBRL, en relació amb l'article 53.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número
1172, de 24 de juny del 2003, de delegació de competències en la Comissió de Govern.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Prorrogar el contracte per al servei: "Manteniment i reparació de construccions i
edificis municipals", subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López, S.A. en data 1001-2003, pel termini d'un any, que finalitzarà el dia 09-01-2005.
Segon.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa la pròrroga del contracte
de referència, que ascendeix a la quantitat de 118.000 euros, subjecte a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions
derivades del contracte en l'exercici corresponent, atès que la pròrroga del contracte es
formalitzarà en un exercici anterior al de l'inici de l'execució, tot això de conformitat amb el
que disposa l'article 69,4 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Tercer.- Traslladar el present acord a l'interessat i els serveis econòmics municipals als
efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

5è) PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA
“URBANITZACIÓ DE LA ZONA U-1 CARRER PATERNA”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist el projecte tècnic de l'obra: "Urbanització de la U-1 carrer Paterna", redactat per
l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, D. José Francisco Fabra Castillo i per l'Arquitecte D.
José Vicente Ferrer Casaña, el pressupost base de licitació del qual ascendeix a
703.681,21 euros.
Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(TRLCAP), segons el qual: Als contractes l'adjudicació del qual es regeix per la present Llei
precedirà la tramitació de l'expedient de contractació que s'iniciarà per l'òrgan de
contractació justificant la necessitat de la mateixa.
Considerant l'execució del mateix necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb el que disposa els articles 13 i 67 del TRLCAP, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal recollida en el Capítol III del Títol II de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la LBRL, en relació amb l'article 53,2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número
1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar el projecte tècnic de l'obra "Urbanització de la U-1 carrer Paterna",
redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, D. José Francisco Fabra Castillo i per
l'Arquitecte D. José Vicente Ferrer Casaña, el pressupost base de licitació del qual
ascendeix a 703.681,21 euros.
Segon.- Incoar expedient per a la contractació ordinària de la referida obra (atès que no hi
ha urgència ni emergència en la mateixa), mitjançant procediment obert i forma de concurs
(atès que l'oferta econòmica no és l'únic criteri objectiu que ha de servir de base per a
l'adjudicació). A l'efecte es proposa sol·licitar als serveis municipals corresponents la
documentació necessària per a la seva incorporació a l'expedient.
Tercer.- Completat l'expedient de contractació, de conformitat amb el que disposa l'article
69 TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació aprovant el mateix, i disposant
l'obertura del procediment d'adjudicació.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

6è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT “LLOGUER DE CASETES FIRA SANT MIQUEL”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
VISTA la sol·licitud de la mercantil FIREX ESTANDS, S.L. , de devolució de la fiança
dipositada en garantia del contracte de subministrament:: ”Arrendament de casetes per a la
fira de Sant Miquel“.
RESULTANT que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16/09/2003 va adjudicar a
FIREX ESTANDS, S.L. la contractació del subministrament: “Arrendament de casetes per a
la fira de Sant Miquel“, el que es va formalitzar en contracte administratiu de data
25/09/2003.
RESULTANT que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte
l'interessat va dipositar a la caixa de l'Ajuntament una fiança definitiva per import de 772,43
euros.
VIST que ha transcorregut el termini d'un any fixat com a període de garantia.
VIST l'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província de Castelló núm. 126 de data
19/10/2004, i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per termini de 15 dies, a què no s'ha
presentat reclamació alguna.
VIST l'informe redactat per l'Agent de Desenvolupament Local, de data 4/10/2004, en el
que manifesta que no hi ha inconvenients respecte a l'execució material del contracte que
impedesquin la devolució de la garantia definitiva.
VIST l'informe de Tresoreria de data de data 14/10/2004, i l'intervingut i conforme de la
present proposta per la Interventora municipal.
CONSIDERANT el que disposa l'article 47 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
CONSIDERANT el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Tornar a la mercantil FIREX ESTANDS, SL, CIF B-96970645, la fiança
dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte de subministrament:
“Arrendament de castes per a la fira de Sant Miquel”, per import de 772,43 euros.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar a les

oficines de la Tresoreria municipal els originals de les cartes de pagament.
TERCER.- el present acord a la Intervenció Municipal, als efectes pressupostaris i
comptables 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. 46/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre 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 47/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la factura número 99/2004 presentada per RAFCAL, S.L., per import de 2.140,00
euros, endossada a “BANCO DE VALENCIA, S.A.
Vista la disposició addicional catorzena de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici 2004, que estableix que el pagament dels endossos requerirà l’aprovació del
document de reconeixement de l’obligació.
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 Junta de Govern Local:
“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. . 47/2004 per import de 217.411,70 euros
(DOS-CENTS DÈSSET MIL QUATRE-CENTS ONZE AMB SETANTA CENTIMS).
Nº
1
2
3
4

CIF
B12264297
B12264297
B12267985
B12360012

TITULAR
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
PREF Y MATERIALES GARCIA S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L

IMPORT €
174,77
146,40
108,39
160,56

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

B12091245
A08009722
A28354520
B12337184
B96970645
A12455515
A12455515
A12377297
A28037224
E12611901
73353854T
18993859E
B60182920
B12007720
B46394987
B12018107
B12334371
E12048385
A12211629
E12048385
E12048385
E12048385
B12098737
B12235453
B12235453
E12440467
E12048385
E12048385
B12623179
B12623179
B12623179
B12623179
B12623179
B12545984
B12545984
B12604880
Q1266002C
A40001430
A40001430
25928235J
52941517W
99012653
B12448643
A83052407
B12264297
B12267985
B12267985
B12209698
22503727K
B12518643

GRAFICAS CASTAÑ S L
GAS NATURAL CEGAS S A
CEDIPSA
ELECTRONICA MARTON S L
FIREX ESTANDS S L
MEDIOS DE AZAHAR S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA S A
FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A
LAVADOS CASAN CB
BADENES PEREZ JUAN
GARCIA MONFERRER PEDRO JOSE
DEPLAN S L
MAQUIVER S L
ELECTRONICA GUIREX S L
REMABAPI S L
HIJOS DE REGINA PERIS S L
TALLERES GAGIMA C B
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
PERSIDECOR S L
HERMOSO MOBILIARIO DE OFICINA S L
HERMOSO MOBILIARIO DE OFICINA S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
DOFOLECTRIC SL
DOFOLECTRIC SL
DOFOLECTRIC SL
DOFOLECTRIC SL
DOFOLECTRIC SL
CRISTALERIA LUIS EDO S L
CRISTALERIA LUIS EDO S L
MOTORONDA S L
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS
ADESLAS S A
ADESLAS S A
LOPEZ MARTINEZ CONCEPCION
JUAN BAYONA GEMA ROSA
SAMIRA MOHAMED MUSTAFA
EMYTEL COMUNICACIONES S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
PREF Y MATERIALES GARCIA S L
PREF Y MATERIALES GARCIA S L
ARMERIA RAUL S L
BOSCH IZQUIERDO JUAN DOMINGO
GERMINAL PRODUCCIONES S L

174,12
103,55
112,36
175,59
139,20
162,40
162,40
23.710,38
89.107,33
99,99
2.900,00
63,80
1.392,00
523,00
399,92
345,08
6,59
1.095,57
141,94
76,95
901,78
41,76
2.166,22
2.118,90
12.000,00
55,53
167,04
321,61
427,72
87,00
817,30
23,55
301,57
474,46
2.476,79
306,75
2.364,29
4.270,29
4.270,29
2.838,50
3.746,50
343,35
342,20
1.012,50
815,78
430,20
73,15
676,77
9,63
1.000,00

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

B12334371
G12311494
B12334371
B12352480
B12091245
73373684G
F12009197
B12465035
B12360012
B12267985
B12422523
A28354520
B12264297
B12264297
B12422523
B12422523
B12492856
E12640702
52799767R
B12049219
B12264297
A08015646
B12264297
A28281368
B12004362
A46582144
A12455515
B12049219
B12032157
A78520293
B12264297
B12264297
B12264297
B12219762
B61033262
B12004362
B12004362
A46100814
B46616009
G63084891
G46358271
A12046728
B12618666
F12009197
A78520293

HIJOS DE REGINA PERIS S L
GRUP D'ANIMACIO RAVALERS
HIJOS DE REGINA PERIS S L
SOL EUROPA I S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
COOP AGRICOLA NTRA SRA ESPERANZA
TOMAS ALBALAT S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
PREF Y MATERIALES GARCIA S L
GASOLFRAVIL S L
CEDIPSA
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
GASOLFRAVIL S L
GASOLFRAVIL S L
PRODUCCIONS SCURA S L
ONDA EXPRESS CB
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
FERRETERIA SALVIA S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
CARBUROS METALICOS S A
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
RADIO POPULAR S A -COPE
AUTOBUSES FURIO S L
RADIO AUTONOMIA VALENCIANA S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
FERRETERIA SALVIA S L
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
REALE A SEGUROS GENERALES S A
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TUIX & ROSS S L
VANIA PRODUCCIONS S L
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
WINTON IBERICA S A
LEVANTINA DE SERVICIOS GENERALES SL
ASSOCIACIO CULTURAL COLLAGE D'ART
ASSOCIACIO CULTURAL G T L'HORTA
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
FADRI EDICIONES S L
COOP AGRICOLA NTRA SRA ESPERANZA
REALE A SEGUROS GENERALES S A
TOTAL

31,37
600,00
221,61
620,00
91,58
504,60
263,27
77,07
500,62
39,21
70,32
722,66
501,96
250,98
10,00
235,12
557,74
13,76
243,60
92,23
38,58
73,36
87,38
754,00
450,00
464,00
452,40
10,30
208,97
17,57
5.002,27
2.091,48
2.053,94
2.999,76
2.605,00
2.725,61
2.468,88
2.969,14
7.594,75
2.784,00
2.107,00
1.559,04
1.096,20
3.459,12
1.327,53
217.411,70

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 47/2004 per import de 217.411,70 euros (DOS-CENTS

DÈSSET MIL QUATRE-CENTS ONZE AMB SETANTA CENTIMS).
TERCER.- Aprovar l’autorització, dissposició i reconeixement de l’obligació a:
PARTIDA

CIF

TITULAR

2004 121 22601

B12322350

RAFCAL, S.L.

IMPORT €
2.140,00

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 24 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord d’adjudicació de les obres a què es refereix 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 Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions contingudes en les certificacions
que a continuació es relacionen:
PDA.PTARIA.

TITULAR

2004 443 63201

CONSTRUCCIONES
JULIO B12417622
PAULO, S.L.
Certif. nº.1 de l’obra “Construcció
de 240 nixols en Cementeri M.”

2004 IR02
60001

N.I.F.

IMPORT
EUROS

44.532,27

432 PAVASAL, S.A.
A46015129
Certif.nº. 10 de d’obra Urbanització
UI-6, 2ª Fase”
65.573,65
TOTAL CERTIFICACIONS

110.105,92

SEGON.- Aprovar l’ordenació del pagament de l’ obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
PER SUBVENCIONS ALS CLUBS DE CONVIVÈNCIA DE LA LOCALITAT.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la Resolució número 118/04, de data 21 d’abril de 2004, de la Conselleria de
Benestar Social de la Generalitat Valenciana, expedient nº. 2TCC400048/04, es concedix a
l’Ajuntament d’Onda la quantitat de 98.934,80 euros en concepte de finançament dels
servicis socials generals, desglossant-se esta quantitat per programes (vore Annex I.A de
la Resolució de concessió)
Un d’estos programes és el de convivència, on s’inclou la concessió d’una subvenció, per
import de 4.950,00 euros, es à dir, 1.650,00 euros/c.u., als tres clubs de convivència de la
nostra localitat, Asociación de Jubilados y Pensionistas “La Fortaleza”, Asociación de
Jubilados y Pensionistas “La Ondense” i Club de Convivencia Munciipal (Veure Annex I.A).
Vist que les Associacions presenten factures justificatives de les despeses efectuades a
càrrec de la subvenció concedida.
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 de l’Àrea de P. Ciutadana, encarregada de la tramitació de les
subvencions concedides.
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 Local: “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 l’autorització, disposició i reconeixement de les següents obligacions, en
càrrec a la partida 463.48900 (RC 22004.1.00178) del vigent Pressupost General, d’acord
en el següent detall:
TITULAR

NIF

IMPORT
EUROS

Asociación de JJ i PP “La Fortaleza”
Asociación de JJ i PP “La Ondense”
Club de Convivencia de Tercera Edad

G-12044608
G-12031530
G-12380929

1.650,00
1.650,00
1.650,00

SEGON.- Aprovar l'ordenació de 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.
10è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB DE CAZA SAN ROQUE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre 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 ANTONIO GARCIA MARTINEZ, President del “CLUB DE
CAZA SAN ROQUE” en la que es demana el pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l'aprovació del Conveni de col·laboració
suscrit.
Vist que el Ple de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 23 de
febrer de 2004 va aprovar el Conveni amb el “CLUB DE CAZA SAN ROQUE”.
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el “Club de Caza San Roque” ,
de data 16 de març de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat de 752,00
euros en concepte de subvenció per à l’exercici 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº Fra.

Proveïdor

Concepte

3
34

Llibreria Amics C.B.
Llibreria Amics C.B.

Cartells i obsequis
20 Cartells i obsequis
TOTAL

Import €
735,01
175,00
910,01

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

S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el ”Club de
Caza San Roque”, corresponent al exercici 2004, per import de752,00 euros per à finançar
programes d’activitats i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 752,00,00 euros a
l'Entitat “CLUB DE CAZA SAN ROQUE” (CIF Nº G12206413), corresponent al 100 per 100
de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 452 48900 del vigent
Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
11è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre 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 , President de la “ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ONDA” en la que es demana el pagament del 100 % de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l'aprovació del Conveni de
col·laboració suscrit.
Vist que el Ple de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 23 de
febrer de 2004 va aprovar el Conveni amb la “ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ONDA”.
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i la “Asociación de Bomberos
Voluntarios de Onda” , de data 16 de març de 2004, en el que s’aprova el pagament de la
quantitat de 1.503,00 euros en concepte de subvenció per à l’exercici 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº Fra.

Proveïdor

Concepte

90-A/04
04/253

META 2MIL
GRAFIQUES ONDA, SL

5010
1744

LIBRA, S.L.
LIBRA, S.L.

2 móduls de promoció
Cartells
de
carrera
de
mountain bike
Samarretes i serigrafies
Samarretes per à carrera de
Monti

Import €
84,68
103,18
866,11
200,00

TOTAL

1.253,97

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe del gestor d'esports encarregat de la tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern Local: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i la
”Asociación de Bomberos Voluntarios de Onda”, corresponent al exercici 2004, per import
de 1.253,97 euros per à finançar programes d’activitats i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de1.253,97 euros a
l'Entitat “ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ONDA” (CIF Nº G12407318),
corresponent al 100 per 100 de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida
2004 452 48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
12è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB ATLETISMO LA ARDILLA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre 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 , President del “CLUB DE ATLETISMO ONDA” en la que
es demana el pagament del 30 % restant la subvenció concedida per l’Ajuntament per a
l’exercici 2004 mitjançant l'aprovació del Conveni de col·laboració suscrit.
Vist que el Ple de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 23 de
febrer de 2004 va aprovar el Conveni amb el “CLUB DE ATLETISMO ONDA”.
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el “Club de Atletismo Onda” ,
de data 28 de maig de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat de 5.560,00
euros en concepte de subvenció per à l’exercici 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la

Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº Fra.

Proveïdor

Concepte

1

OLUCHA
PINARDELL,
LORENZO
LLIBRERIA MAGOVI
ESPORTS EL PLA
ESPORTS EL PLA

Monitor Escola d’Atletisme

197
43
37
451

2004487
24

GARCIA MANUEL CARMEN
PINDARO
ASESORES
DEPORTIVOS, S.L.
FEDERACIO
D’ATLETISME
DE LA C.V.
PUBLI-ONDA
JOHNY’SPORT

Llibre registre socis
Samarretes, malles, polos
70 Equipaments de material
deportiu
15 caixes d’imperdibles
Instalació de cronos i arcs de
mata i reportatges de club
2004-2005
Tramitació de L·licencies de
club 2004-2005
175 ronyoneres per à carrera
Trofeus per carrera de Fira
d’Onda
TOTAL

Import €
102,00
19,80
2.340,30
2.436,00
54,00
522,00
265,88
196,91
91,00
6.027,89

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe del gestor d'esports encarregat de la tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern Local: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el ”Club de
Atletismo de Onda”, corresponent al exercici 2004, per import de 5.560,00 euros per à
finançar programes d’activitats i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de1.668,00 euros a
l'Entitat “CLUB DE ATLETISMO DE ONDA” (CIF Nº G12336392), corresponent al 30 per
100 de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 452 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

13è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO MONTEBLANCO.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per VICENTE TRAVER VIVES, President de l’Associació de
Veïns Barri Monteblanco, en la que es demana el pagament del 30 % restant 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’Associació de Veïns Barri Monteblanco (G-12532826) per
import de 1.042,00 euros per a finançar despeses de Programes i Activitats d’Inserció
Social i Promoció del Voluntariat (Jornà integració inmigrans 2004)
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm. fra.
1041

Proveedor
Electrodomèstics
Cervantes, S.L.
TOTAL......... ...........................................

Concepte
Adquisició
d’electrodomèstics
........................................

Import (€)
1.299,20
1.299,20€

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació de Veïns
Barri Monteblanco (CIF G-12532826) , corresponent exercici 2004, per import de 1.042,00
euros per à finançar despeses de Programes i Activitats d’Inserció Social i Promoció del
Voluntariat (Jornà integració inmigrans 2004)
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 312,60 euros a l'Entitat

l’Associació de Veïns Barri Monteblanco (CIF: G-12532826), corresponent al 30 per 100
restant de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
14è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO MONTEBLANCO.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per VICENTE TRAVER VIVES, President de l’Associació de
Veïns Barri Monteblanco, en la que es demana el pagament del 30 % restant 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’Associació de Veïns Barri Monteblanco (G-12532826) per
import de 1.958,00 euros per a finançar despeses de Programes i Activitats d’Inserció
Social i Promoció del Voluntariat (Festà del Veï: 4 i 5 setembre 2004)
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm. fra.
67/04
TOTAL

Proveedor
PIRÀMIDE
ESPECTACULOS, C.B.

Concepte
Actuacions i serveis el dia
04.09.2004

Import (€)
2.331,60
2.331,60

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

S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació de Veïns
Barri Monteblanco (CIF G-12532826) , corresponent exercici 2004, per import de 1.958,00
euros per à finançar despeses de Programes i Activitats d’Inserció Social i Promoció del
Voluntariat (Festes del Veï: 4 i 5 setembre 2004))
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 587,40 euros a l'Entitat
l’Associació de Veïns Barri Monteblanco (CIF: G-12532826), corresponent al 30 per 100
restant de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
15è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO DEL CASTILLO Y ADYACENTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre 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 LUIS NAVARRO GARCIA, President de l’Entitat
“Asociación Vecinos Barrio del Castillo y adyacentes”, en la que es demana el pagament
del 100 % 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 “Asociación Vecinos Barrio del Castillo y adyacentes”
per import de 3.306,00 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 la subvenció concedida.
Núm. fra.

Proveedor

Concepto

Importe (€)

Rebut nº 1

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives gener 2004

120,00 €

Rebut nº 2

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives febrer 2004

120,00 €

Rebut nº 3

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives març 2004

120,00 €

Rebut nº 4

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives abril 2004

120,00 €

Rebut nº 5

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives maig 2004

120,00 €

Rebut nº 6

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives juny 2004

120,00 €

Rebut nº 7

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives juliol 2004

120,00 €

Rebut nº 8

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives agost 2004

120,00 €

Rebut nº 9

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives setembre 2004

120,00 €

Rebut nº 10

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives octubre 2004

120,00 €

Rebut nº 11

Valentín García Reverte

Pagament manteniment i neteja
pistes esportives novembre 2004

120,00 €

1503

Comercial GIMENO, C.B.

Compra productes alimentació

102,60 €

426

ESPECTACULOS TALÍA, S.L. Despeses varietats

1.972,00 €

TOTAL......

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

3.394,60 €

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

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga del Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat “Asociación
Vecinos Barrio del Castillo y Adyacentes” (CIF G-12286449), corresponent exercici 2004,
per import de 3.306,00 euros per à finançar despeses d’Activitats d’Inserció Social i
Promoció del Voluntariat.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 3.306,00 euros a
l'Entitat “Asociación Vecinos Barrio del Castillo y adyacentes” (CIF: G-12286449),

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.
16è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ARTESA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre 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 BADENES ROCA, President de l’Entitat
“Asociación de Jubilados y Pensionistas de Artesa”, en la que es demana el pagament del
100 % 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 “Asociación de Jubilados y Pensionistas de Artesa”
per import de 1.000,00 euros per a finançar despeses d’Activitats Culturals, Juvenils i d’Oci
i Temps Lliure”
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm. fra.

Proveedor

Concepto

Importe (€)

1

BAR PERDIGA

Dinar associació dia 18-06-04

600,00 €

2

BAR PERDIGA

Berenar associació dia 22-06-04

200,00 €

3

BAR PERDIGA

Sopar i discoteca mòbil
associació dia 24-06-04

500,00 €

TOTAL.....

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

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

1.300,00 €

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

i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat “Asociación de
Jubilados y Pensionistas de Artesa” (CIF G-12645792), corresponent exercici 2004, per
import de 1.000,00 euros per à finançar despeses d’Activitats Culturals, Juvenils i d’Oci i
Temps Lliure.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 1.000,00 euros a
l'Entitat “Asociación de Jubilados y Pensionistas de Artesa” (CIF: G-12645792),
corresponent al 100 per 100 de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida
2004 451 48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
17è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB BALONMANO ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre 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 ENRIQUE MORRO AGUILELLA, President del CLUB
BALONMANO ONDA en la que es demana el pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l'aprovació del Conveni de col·laboració
suscrit.
Vist que el Ple de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 23 de
febrer de 2004 va aprovar el Conveni amb el CLUB BALONMANO ONDA.
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el Club Balonmano Onda, de
data 16 de març de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat de 14.425,00
euros en concepte de subvenció per à l’exercici 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº.
Fra.
1461

ProveÏdor

Concepte

Centro de Recup. Funcional
Ros Badenes

35 sesions de Recuperació

Import €
630 €

08A41213574
2

Telefónica

Servei Telefònic gener-març 04

64,08 €

08C41213422
4

Telefónica

Servei Telefònic marzo -mayo 04

08E41213269
7

Telefónica

Servei Telefònic Maig-Juliol 04

109,92 €

08G41213574
2

Telefónica

Servei Telefònic Juliol-Setembre 04

80,04 €

14079
82 B

Cepsa

Diesel desplaçaments

762,49 €

14079
20 B

Cepsa

Diesel desplaçaments

1210,00 €

A-677

Autobuses Furió

Desplaçaments Onda-CS

240,00 €

C-1

Autobuses Furió

3 Desplaçaments Onda-Riola

545,00 €

C-2

Autobuses Furió

3 Desplaçaments Onda-Mislata

600,00 €

A-15

Autobuses Furió

Desplaçaments Onda-La Eliana

200,00 €

A-127

Autobuses Furió

Desplaçaments Onda-Valencia

200,00 €

93,48 €

A-37

Autobuses Furió

Desplaçaments Onda-Alicante

200,00 €

A-61

Autobuses Furió

Desplaçaments Onda-Mislata

200,00 €

A-67

Autobuses Furió

Desplaçaments Onda-Picassent

145,00 €

A-229

Autobuses Furió

Desplaçaments Onda-Sagunto

200,00 €

A-345

Autobuses Furió

2 Desplaçaments Onda-Catarroja

260,00 €

A-507

Autobuses Furió

Desplaçaments Onda-CastellónValencia

210,00 €

A-543

Autobuses Furió

Desplaçaments Onda-Valencia

200,00 €

Inscripcions , Mutualitat, seguros
dels 4 equips en competició.

6395,00 €

Graficas -Onda

400 Cartells publicitaris

278,86 €

Esports el Pla

Balons i equipaments

2070,60 €

2/2004/0 F.B. De la C.V.
5
04/909
13

5269/1

Farmacia Ramón Gimeno
Arrando

Material de primers auxilis

95,47 €

AC111

Gestoría Chorva Diago

Gestions ante Consellería

139,43 €

AC183

Gestoría Chorva Diago

Gestions ante AEAT y S.S.

77,02 €

Total

15.206,39 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe del gestor d'esports encarregat de la tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern Local: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el Club
Balonmano Onda, corresponent al exercici 2004, per import de 14.425,00 euros per à
finançar programes d’activitats i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 4.327,50,00 euros a
l'Entitat “CLUB BALONMANO ONDA” (CIF Nº G12349379), corresponent al 30 per 100
restant de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 452 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
18è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB ZONA 15 DE TRIAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre 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 MIGUEL M.GIL FERNANDEZ, President del CLUB
ZONA 15 DE TRIAL D’ONDA en la que es demana el pagament de la subvenció concedida
per l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l'aprovació del Conveni de col·laboració
suscrit.
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el Club Zona 15 de Trial

d’Onda, de data 24 de setembre de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat
de 2.494,00 euros en concepte de subvenció per à l’exercici 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº Fra.

Proveïdor

Concepte

45

Sports el Pla
Trofeus,samarretes, medalles
Federación de Motociclismo deDespeses de L·licencies
la C.V.
homologades per la RFME
4301 Unigraf SL.
Cartulines i senyals per à
marcatge de Fira
123728 Hotel America
Mentgars de motoristes per à
competició Nacional
144722 Hotel América
Alotgament 2 Habitacions de
motoristes per a competir
32
Restaurante la Cuineta
Mentgars-Asamblea del club
Total

Import €
1.804,60 €
753 €
257,52 €
86,75
160,00 €
350,00 €
3.411,87 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe del gestor d'esports encarregat de la tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern Local: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el Club
Zona 15 de Trial d’Onda, corresponent al exercici 2004, per import de 2.494,00 euros per à
finançar programes d’activitats i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 2.494,00 euros a
l'Entitat “CLUB ZONA 15 DE TRIAL D’ONDA” (CIF Nº G12556080), corresponent al 100
per 100 restant de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 452
48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors

Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
19è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN DE FIESTAS EL CASTILLO.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre 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 LUIS NAVARRO GARCIA, President de “La
Asociación de Fiestas El Castillo”, en la que es demana el pagament del 30 % restant de
la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de maig de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a “La Asociación de Fiestas El Castillo” per import de 3.200,00
euros per a finançar despeses de Programes i Activitats Tradicionals Festives i Taurines.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm. fra.

Proveedor

Concepte

Import (€)

3352

FAYOS SUMINISTROS
HOSTELEROS, S.L.

Compra productes diversos

494,06 €

63

FELIPE NACHER RIUS

Honoraris revisió materials

350,32 €

Perito industrial
1 04/000084

LOTES NAVIDEÑOS
DECOROSO

Compra beguda

524,77 €

24934

Distribuciones P. Gil e Hijos,
S.L.

Compra beguda

1.717,46 €

04/67

Instalaciones eléctricas J.
FERNÁNDEZ

Instal.lacions elèctriques per a les
festes

TOTAL.......

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

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

174,00 €
3.260,61 €

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

i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a “La Asociación de
Fiestas El Castillo” (CIF G-12638433) , corresponent exercici 2004, per import de 3.200,00
euros per à finançar despeses d’Activitats Tradicionals Festives i Taurines
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 960,00 euros a l'Entitat
“Asociación de Fiestas El Castillo (CIF: G-12638433), corresponent al 30 per 100 restant 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.
20è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB AZULEV FUTBOL SALA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de novembre 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 LUIS NAVARRO GARCIA, President del CLUB
AZULEV FUTBOL SALA DE ONDA en la que es demana el pagament de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l'aprovació del Conveni de
col·laboració subscrit.
Vist que el Ple de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 23 de
febrer de 2004 va aprovar el Conveni amb el CLUB AZULEV FUTBOL SALA D’ONDA.
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el Club Azulev Futbol Sala
d’Onda, de data 16 de març de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat de
3.606,00 euros en concepte de subvenció per à l’exercici 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº Fra.

Proveïdor

26

FEDERACION
DE C.V.
METASPORT

51

DE

FUTBOL

Concepte

Import €

Inscripció, l·licencies, mutualitat

2.974,00

Equipaments i material deportiu
TOTAL

750,00
3.724,00

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe del gestor d'esports encarregat de la tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Junta de Govern Local: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el Club
Azulev Fútbol Sala d’Onda, corresponent al exercici 2004, per import de 3.606,00 euros per
à finançar programes d’activitats i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 3.606,00 euros a
l'Entitat “CLUB AZULEV FUTBOL SALA” (CIF Nº G12444436), corresponent al 100 per
100 de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 452 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
21è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
FRANCISCO FELIU AGUILELLA I SALVADOR PALASI GIMENO CONTRA ACORD
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10-5-2004, D'APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL SUR-3 EST.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern local, de data 10 de maig del 2004, pel que va acordar
l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació i del Compte de Liquidació Provisional
del Programa d'Actuació Integrada del sector urbanitzable residencial SUR-3 Este,
adjudicat a la mercantil “Onda Urbana, S.L“ per a la seua execució pel procediment de
gestió indirecta.
Vist el recurs de reposició interposat, en temps i forma i amb la legitimació pertinent, per
Francisco Feliu Aguilella i Salvador Palasí Gimeno, amb data 16 de juliol del 2004, contra el
citat acord de la Junta de Govern Local.

Atés que en el recurs de reposició es discrepa del tractament donat en l'Actuació Integrada
als terrenys de l'aprofitament municipal, sol·licitant l'afecció de la totalitat dels mateixos a la
promoció de vivendes subjectes a algun règim de promoció de vivenda social.
Atés l'informe emés per l'Agent Urbanitzador “Onda Urbana, S.L“, amb registre d'entrada
de data 5 d'agost del 2004, desfavorable a estimar el recurs amb aquestes
argumentacions:
<<Es discuteix el preu i destí de l'aprofitament urbanístic adquirit per l'Agent Urbanitzador
de l'Ajuntament d'Onda.
Aquesta al·legació continguda en el recurs ja ha sigut objecte de contestació i resolta per
l'Ajuntament en diverses ocasions durant el procediment del present Programa.
No obstant això, tornem a insistir que la Proposició juridico-econòmica aprovada, que va
ser elegida en pública concurrència, per l'Ajuntament d'Onda, únicament s'incloïa l'oferta
d'adquisició del citat aprofitament i el preu del mateix. Per tant, l'adquisició i el seu preu
respon al contingut de l'Alternativa Tècnica objecte d'adjudicació, en el seu dia.
No és ara el moment procedimiental per a impugnar o recórrer un acte administratiu que ja
va esdevindre firme per la via de recórrer l'acord aprobatorio dels Projectes d'urbanització,
reparcel·lació i compte de liquidació.
No obstant això tornem a insistir sobre el contingut de l'article 70.C de la LRAU, i el mateix,
interpretat segons el seu tenor literal i en el que ací ens interessa planteja al seu torn dues
qüestions diferents, a saber: la possibilitat de cessió de l'aprofitament corresponent a
l'Administració, a la que es refereix l'expressió: ...“l'urbanitzador podrà proposar i
l'Administració actuant acceptar una altra fórmula legal d'adquisició....“. Es tracta d'un
precepte d'alguna manera obert ja que a la previsió legal d'atribuir a l'Administració el
percentatge d'aprofitament, s'ofereix l'alternativa de proposar i acceptar una altra fórmula
legal d'adquisició. I precisament açò és el que s'ha fet. L'Ajuntament va imposar a l'Agent
Urbanitzador l'obligació de destinar gran part del dit aprofitament a la construcció de
vivendes de VPO i així es fa constar en la reparcel·lació.
El destí que l'Ajuntament ha de donar a l'import obtingut per aquesta cessió d'aprofitament
ve determinat legalment. Així, a més del que disposa l'article 99 de la Llei Reguladora 6/94,
s'ha de prendre en consideració el que disposa els articles 276 i 280 del Text Refós de 26
de juny de 1992, declarat vigent per la disposició derogatòria única. No resulta aplicable el
que disposa la Llei 16/2003, per ser posterior. En els preceptes d'aplicació, a més d'establir
els béns integrants del patrimoni municipal de sòl, fixa el seu destí o el dels productes
obtinguts per l'alienació dels mateixos. Així, l'import que l'Administració obtinga per
substitució d'aprofitament, es destinaran a la conservació i ampliació del Patrimoni
Municipal del Sòl i, una vegada incorporats al procés d'urbanització i edificació, hauran de
ser destinats a la construcció de vivendes subjectes a algun règim de protecció pública o a
altres usos d'interés social, d'acord amb el planejament urbanístic.
D'allò que s'ha exposat queda perfectament enquadrat dins de la vigent legalitat l'adquisició
del citat aprofitament, així com el seu destí>>.
Atés l'informe jurídic dels serveis tècnics municipals, de data 19 de novembre del 2004, en
les consideracions jurídiques del qual es disposa:
<< Donada la complexitat de la qüestió de referència i la dispersió normativa existent va ser
sol·licitat un informe extern a la mercantil “Uría i Menéndez“, les conclusions de la qual van
servir de base per a l'adopció del posicionament municipal que s'impugna en el present

recurs. Les cinc conclusions del dit informe extern van ser les següents:
“1) En casos com el que ens ocupa, és legal i legítim aconseguir acords amb l'Urbanitzador
perquè aquest es comprometa a adquirir l'excedent d'aprofitament compensant a
l'Ajuntament en metàl·lic. Els rendiments líquids que s'obtinguen per aqueixa via sí que
hauran d'afectar-se a la reinversió en l'adquisició i desenvolupament d'altres immobles per
a usos d'interés social propis del patrimoni municipal del sòl.
.2) La reforma de la LRAU modificada per la Llei 16/2003 no determina la invalidesa de la
compensació en metàl·lic de l'excedent d'aprofitament municipal i de l'ús que vaja a donarse als terrenys equivalents a aqueix aprofitament, sinó que serà, precisament, la dita
compensació la que haurà de sotmetre's a la modificació de la LRAU, donada la seua
naturalesa de patrimoni municipal del sòl.
.3)No és legalment exigible que l'Urbanitzador destine el 100% del seu aprofitament a
vivendes subjectes a algun règim de promoció social, sent, en conseqüència, possible que
només una part d'aqueix sòl tinga aqueix destí.
.4) A la vista dels antecedents del cas, no és legalment exigible que l'Urbanitzador destine
el 100% de l'excedent d'aprofitament a la promoció de vivenda social si la dita obligació no
està prevista ni en el Pla General ni en els altres instruments de planejament, i
l'Urbanitzador no ha assumit el dit compromís ni en el Programa definitivament aprovat i
adjudicat ni en el conveni urbanístic subscrit posteriorment.
.5) La previsió continguda en l'Acord de la Comissió de Govern de data 9 de desembre del
2003, de destinar un „máximo“ de l'aprofitament a l'execució de VPO exclou la possibilitat
que resulte factible destinar-lo “tot“. No obstant, pot resultar admissible una interpretació
segons la qual aqueix “máxim“ es corresponga amb l'aprofitament que, per les
característiques tipològiques de l'àmbit, puga ser destinat a construir VPO“.
A la vista dels antecedents del cas concret i de l'informe mencionat, cap realitzar les
següents puntualitzacions per a fonamentar el respecte a la legalitat vigent en aquesta
qüestió:
-El citat informe extern va ser sol·licitat davant de l'ambigüitat interpretativa de l'article 70 C
de la LRAU i el fet que en el Programa i en el conveni urbanístic no es concretara
expressament que l'Urbanitzador havia de destinar els terrenys d'aprofitament municipal a
la promoció de vivenda social.
Aquesta ambigüitat ha cessat amb la reforma del dit article operada per Llei 16/2003, de
novembre del 2003, que afig un nou article (art. 100) a la LRAU, disposant-se ara en el seu
apartat 3r que els municipis de més de 10.000 habitants destinaran íntegrament el
patrimoni públic de sòl corresponent al tant per cent de la cessió de l'aprofitament
urbanístic que li corresponga per actuacions en sòl urbanitzable residencial, a la promoció
de vivendes de protecció pública. Aquesta modificació legislativa s'ha fet, precisament, per
a salvar l'ambigüitat i imprecisió de tenor literal de l'article 70 C, on en cap moment es
disposa expressament que aqueix destí haja de ser íntegre. Succeeix en el cas concret que
en la data d'aprovació del Programa (25-2-2002) i de la firma del conveni urbanístic (5-72002) no havia sigut aprovada la reforma mencionada, per la qual cosa aquesta qüestió ha
de ser analitzada des del punt de vista de la normativa anterior a la Llei 16/2003.
–D'altra banda, la qüestió relativa al preu de l'alienació del dit aprofitament, com ja s'ha
informat amb anterioritat, va portar causa en la proposició juridicoeconòmica que va ser
seleccionada per ser la més avantatjosa, i el contingut de la qual va ser plasmat en el
conveni urbanístic. En la mesura que dites condicions van ser adoptades en el Programa

d'Actuació Integrada, aprovat el 25-2-2002, s'entén que qualsevol reclamació sobre la
qüestió va haver de dirigir-se contra l'acord plenari que va assumir la dita aprovació, i en
cap cas contra l'acord municipal posterior d'aprovació de la reparcel·lació, per quant aquest
últim acord va assumir les condicions predeterminades en el Programa. Des d'aquest punt
de vista, la reclamació del preu formulada en el present recurs resulta extemporània.
–Es constata, d'altra banda, que en l'acord municipal d'aprovació del projecte de
reparcel·lació s'exigeix a l'Urbanitzador l'assumpció d'unes obligacions que no es van
concretar expressament en el conveni, però que resulten plenament compatibles amb el
mateix i amb l'article 70.C de la LRAU, i que emanen de l'acord de la Junta de Govern local
de data 9 de desembre del 2003, de resolució de les al·legacions a la primera exposició
pública. Així, es va acordar que la parcel·la adjudicada núm. 4 A del Projecte de
Reparcel·lació, propietat de l'Agent Urbanitzador, de 7.361,33 m2/t i 3.240,12 m2 de
superfície, situada en la zona R-2 i procedent de l'aprofitament municipal, es destine a la
promoció de vivendes subjectes a algun règim especial de promoció de vivenda social, de
manera que en l'Acta de Reparcel·lació que es remeta al registre de la Propietat per a la
seua inscripció haurà d'incorporar, en la descripció de la finca adjudicada núm. 4 A, que la
mateixa queda afecta al dit destí.
Si bé aquesta solució no implica destinar el 100% de l'aprofitament municipal a aquest tipus
de promocions, la veritat és que sí que hi ha afecció de part del dit aprofitament a promoció
de vivenda social, sobre terrenys ubicats en una zona (R-2) on és tipològicament factible
assumir aquests destins, per no tractar-se de vivendes adossades sinó de vivendes en
altura.
–Per a finalitzar, respecte al destí que la Corporació ha de donar a l'import econòmic
obtingut per l'alienació del patrimoni municipal del sòl, manifestar que la mateixa haurà
d'observar el contingut de l'article 8.4 del PGOU d'Onda, després de modificació puntual
operada per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló de data 7 de febrer
del 2002, en el que es disposa que aquests ingressos hauran de destinar-se a la
conservació i amplicación del patrimoni municipal de sòl i a altres usos d'interés social
predeterminats en l'article 8.3.2 del mateix PGOU.
D'aquesta manera, queda garantit que el destí d'aqueix import obtingut se ajuste a la
legalitat vigent.
A la vista del recurs de reposició, no es considera que existisquen novetats o
argumentacions per a modificar el criteri municipal sobre l'assumpte de referència en
relació amb la situació anterior>>.
Atés que, de conformitat amb l'art. 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú, l'òrgan
competent per a resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local, òrgan de què
prové l'acord objecte d'impugnació.
S'eleva a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. Desestimar en tots els seus extrems el recurs de reposició interposat per
Francisco Feliu Aguilella i Salvador Palasí Gimeno amb data 16 de juliol del 2004 contra
l'acord de la Junta de Govern Local de data 10-5-2004, pel qual es va aprovar el Projecte
de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació provisional del sector SUR-3 Este, per les
raons exposades.
SEGON. Notificar el present acord tant al recurrent com a l'Agent Urbanitzador „Onda
Urbana, SL“, amb indicació expressa dels recursos pertinents.”

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
22è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
CARMEN PERIS ARTERÓ I ALTRES CONTRA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
10-5-2004, D'APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I COMPTE
DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL SUR-3 EST.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern local, de data 10 de maig del 2004, pel que va acordar
l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació i del Compte de Liquidació Provisional
del el Programa d'Actuació Integrada del sector urbanitzable residencial SUD-3 Este, que
va ser adjudicat a la mercantil “Onda Urbana, S.L“ per a la seua execució pel procediment
de gestió indirecta.
Vist el recurs de reposició interposat, en temps i forma i amb la legitimació pertinent, per
Carmen Peris Artero, Miguel Peris Artero i Carmen Arterós Herrero, amb data 15 de juny
del 2004, contra el citat acord de la Junta de Govern Local.
Atés que el recurs de reposició es discrepa amb la solució atorgada per l'Ajuntament al
reconeixement d'una superfície bruta que excedeix en 157,46 m2 de la prevista inicialment,
i que s'ha materialitzat en metàl·lic com a defecte d'aprofitament i no en terrenys com a
superfície neta.
Atés l'informe emés per l'Agent Urbanitzador “Onda Urbana, S.L“, amb registre d'entrada
de data 21 de juliol del 2004, desfavorable a estimar el recurs amb aquestes conclusions:
<<En primer lloc, d'acord amb la seua al·legació efectuada a la segona exposició pública
del Projecte de Reparcel·lació, l'Agent Urbanitzador va assumir la diferència de
mesurament posat de manifest pels ara recurrents.
La dita diferència de mesurament de 157,46 metres bruts que dóna lloc a un aprofitament
de 81,60 metres quadrats de sostre, al no poder-se materialitzar físicament en cap de les
dues parcel·les adjudicades la 122 A i la 122 B, per quant això suposaria tindre que privar a
altres propietaris de la dita superfície; propietaris en igualtat de drets, ni dotar a la manzana
de superfície major, va donar lloc a la substitució del dit aprofitament per compensació a
metàl·lic, la solució de la qual és perfectament ajustada a Llei.
Quant a la nova sol·licitud d'increment de superfície aportada:
–primer lloc no es correspon amb la realitat física.
–en segon lloc, va en contra de la doctrina dels actes propis reclamar una diferència de
mesurament de 157,60 metres quadrats en superfície aportada, que li va ser admesa per
l'Agent Urbanitzador i ara sol·licitar un nou increment per 81,40 metres quadrats més>>.
Atés l'informe jurídic del T.A.G de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de data 19 de novembre
del 2004, en les consideracions jurídiques del qual es disposa:

<< A vista de les argumentacions del recurrent, i d'acord amb l'informe de l'Agent
Urbanitzador sobre el present recurs, s'observa de la impossibilitat en el cas concret
d'assumir l'al·legació davant de l'absència de superfície disponible per a materialitzar en
terrenys aqueixa superfície de 157,60 m2, atés que la reparcel·lació ha sigut aprovada
definitivament en via administrativa i qualsevol regularització en aquest sentit conculcaria
les adjudicacions i els interessos de tercers aliens que s'integren en la Unitat.
L'acord de la Junta de Govern local que ara s'impugna va estimar les al·legacions dels
recurrents en quant les dimensions de superfície bruta aportada, regularitzant aquesta
situació en metàl·lic, com a defecte d'aprofitament. Aquesta solució s'ajusta plenament a la
legalitat, per quant l'article 70. E) de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de
l'Activitat Urbanística Valenciana, disposa textualment: „Cuando la quantia exacta del dret
d'un propietari no abast o excedisca el necessari per a adjudicar-li lots independents
complets, els restes es podran satisfer per mitjà de compensacions monetàries
complementàries o substitutives“.
En conseqüència, pel que subscriu es considera que el present recurs ha de ser
desestimat >>.
Atés que, de conformitat amb l'art. 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu comú, l'òrgan
competent per a resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local, òrgan de què
prové l'acord objecte d'impugnació.
S'eleva a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. en tots els seus extrems el recurs de reposició interposat per Carmen Peris
Artero, Miguel Peris Artero i Carmen Artero Herrero amb data 15 de juny del 2004 per
contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 10-5-2004, pel que s'aprove el Projecte
de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació provisional del sector SUD-3 Este, per les
raons exposades.
SEGON. Notificar el present acord tant al recurrent com a l'Agent Urbanitzador “Onda
Urbana, S.L“, amb indicació expressa dels recursos pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
23è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER ONDA HOTEL SL,
EN GARANTIA DE LA REPOSICIÓ DE LA CALÇADA A L'AVINGUDA CASTILLA-LA
MANCHA, EN L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA DE OBRES NÚMERO 8832/04/42.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/50, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Onda Hotel SL, amb N.I.F. número B-63042212 i domicili a l'avinguda
Castilla La Mancha 5, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada en garantia de la
reposició de la calçada a l'avinguda Castilla-La Mancha, en l'expedient de llicència de obres
número 8832/04/42.

Vist que, en garantia de la reposició del paviment a l'avinguda Castilla-La Mancha, es va
dipositar per Onda Hotel SL, amb data 2 de setembre de 2.004, fiança per import de 2.000
euros.
Vist que per l'Enginyer Tècnic Municipal, amb data 2 de novembre de 2.004, s'ha informat
que no hi ha inconvenient algun perquè es procedeix a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Onda Hotel SL, amb N.I.F.
número B-63042212 i domicili a l'avinguda Castilla La Mancha 5, d'Onda, com a garantia
de de la reposició del paviment a l'avinguda Castilla-La Mancha, en l'expedient de llicència
de obres número 8832/04/42.
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.
24è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER RAMÓN J.
NAVARRO OLUCHA, EN GARANTIA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA
ADOSSADA AL CARRER MIQUEL PERIS NÚMERO 47, EN L'EXPEDIENT DE
LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 8832/02/20.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/03/49, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Ramón J. Navarro Olucha, amb N.I.F. Número 18.900.519-Q, i domicili al
carrer Alcira número 34, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada com a garantia
de les obres de construcció de vivenda adossada al carrer Miquel Peris número 47, en
l'expedient de llicència d’obres número 8832/02/20.
Vist que, en garantia de les obres de construcció de vivenda adossada al carrer Miguel
Peris número 47, es va dipositar per Ramón J. Navarro Olucha, amb data 11 de juny de
2.002, fiança per import de 1.560 euros.

Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal, amb data 1 de setembre 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 Ramón J. Navarro Olucha,
amb N.I.F. Número 18.900.519-Q, i domicili al carrer Alcira número 34, d'Onda, com a
garantia de les obres de construcció de vivenda adossada, al carrer Miquel Peris número
47, en l'expedient de llicència d’obres número 8832/02/20.
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.
25è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER TELEFONICA DE
ESPAÑA, SA, EN GARANTIA DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D’OBERTURA DE RASA
AL CAMI VIEJO DE ONDA-CASTELLÓN.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/5, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per TELEFONICA DE ESPAÑA, SA, amb CIF. Número A82018474 i domicili al
carrer Gran Via Tárrega Monteblanco, núm. 28 de Castellón, per a la devolució de la fiança
dipositada en garantia de l'execució de les obres d’obertura de rasa al Cami Viejo de OndaCastellón.
Vist que, en garantia de la reposició del paviment i altres serveis que pogueren veure's
afectats per les obres, els interessats, es va dipositar fiança, per import de 400 euros.
Vist que per l'Arquitecte Técnic 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 TELEFONICA DE ESPAÑA,
SA, amb CIF. Número A82018474 i domicili al carrer Gran Vía Tárrega Monteblanco, núm.
28 de Castellón, per a la devolució de la fiança dipositada en garantia de l'execució de les
obres d’obertura de rasa al camí Viejo de Onda-Castellón.
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.
26è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER VICTOR
IZQUIERDO BAGAN, EN GARANTIA DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D’OBERTURA
DE RASA PER A CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE, AL CARRER
LA PALOMA, NÚM. 7-9.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de novembre de 2004, de l'Alcalde, que es passa a transcriure
literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/37, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per VICTOR IZQUIERDO BAGAN, amb NIF. Número 18868171Y i domicili a
l'avinguda del Tordo, núm. 4 d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada com a
garantia de l'execució de les obres d’obertura de rasa per a connexió a la xarxa general
d'aigua potable, al carrer La Paloma, núm. 7-9.
Vist que, en garantia de la reposició del paviment i altres serveis que pogueren veure's
afectats per les obres, els interessats, es va depositar fiança, per import de 300 euros.
Vist que per l'Arquitecte Técnic 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 VICTOR IZQUIERDO BAGAN,
amb NIF. Número 18868171Y i domicili a l'avinguda del Tordo, núm. 4 d'Onda, per a la

devolució de la fiança dipositada com a garantia de l'execució de les obres d’obertura de
rasa per a connexió a la xarxa general d'aigua potable, al carrer La Paloma, núm. 7-9.
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.
27è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA POSADA EN
FUNCIONAMENT DE LA GRUA SOL·LICITADA PER KERMOGRUP SA, AL CARRER
PORTAL DE VALÈNCIA NÚMERO 24.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/11, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Kermogrup SA, amb N.I.F. número A-12214409 i domicili al carrer
San Miguel número 38, d'Onda , per a la instal·lació d'una grua, al carrer Portal de València
número 24, segons projecte redactat per l’Enginyera Tècnica Industrial Elena Lahoz
Casinos.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 2 d'agost de 2004, es concedeix a
Kermogrup SA, llicència per al muntatge de la grua sol·licitada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament és l’òrgan competent per a l’atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt primer, lletra B, apartat B,
atribueix a la mateixa: “14.- Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 18
d'octubre de 2004, favorable a la posada en funcionament, donat que son correctes el
certificats aportats per la mencionada entitat.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per a la posada en funcionament de la grua sol·licitada per
Kermogrup SA, al carrer Portal de València número 24.
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.

28è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA POSADA EN
FUNCIONAMENT DE LA GRUA SOL·LICITADA PER CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES BESURI SL, AL CARRER ISABEL CLARA SIMÓ 44.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/1, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Construcciones y Promociones Besuri SL, amb N.I.F. número B12419677 i domicili al carrer Concepción número 41, d'Onda , per a la instal·lació d'una
grua, al carrer Isabel Clara Simó número 44, segons projecte redactat per l’Enginyera
Tècnica Industrial José Corma Saura.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 16 de febrer de 2004, es concedeix a
Construciones y Promociones Besuri SL, llicència per al muntatge de la grua sol·licitada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament és l’òrgan competent per a l’atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt primer, lletra B, apartat B,
atribueix a la mateixa: “14.- Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 18
d'octubre de 2004, favorable a la posada en funcionament, donat que son correctes el
certificats aportats per la mencionada entitat.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per a la posada en funcionament de la grua sol·licitada per
Construcciones y Promociones Besuri SL, al carrer Isabel Clara Simó 44.
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.
29è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA FORMULADA PER NESTOR GASCÓ
FOLCH, PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA GRUA AL CARRER JOAN FUSTER 61-63 I
VICENT ANDRÉS ESTELLES 9-11.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/16, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Nestor Gascó Folch, amb N.I.F. Número 20245507-X, i domicili al
carrer Holanda número 173, de Castellón, per a la instal·lació d’una grua al carrer Joan
Fuster 61-63 i Vicent Andrés Estelles 9-11, segons projecte redactat per l’Enginyer
Industrial Miguel A. Boix Trilles.

Vist que en la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2004, es concedeix a Reycer
SL., llicència d'obres de construcció de set vivendes unifamiliars adossades, al carrer Joan
Fuster 61-63 i Vicent Andrés Estelles 9-11, motiu que origine la sol·licitud d’instal·lació de la
grua.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament és l’òrgan competent per a l’atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt primer de la qual, lletra B,
apartat B, atribueix a la mateixa: “14.- Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 27
de juliol de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Nestor Gascó Folch,
segons projecte redactat per l’Enginyer Industrial Miguel A. Boix Trilles, al carrer Joan
Fuster 61-63 i Vicent Andrés Estelles 9-11.
SEGON.- La grua no podrà funcionar fins l'obtenció de la llicència de posta en
funcionament, devent presentar per obtenir la mencionada llicència els corresponents
certificats del muntador de la grua i del tècnic director de la instal·lació.
TERCER.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
30è)
PROPOSTA DE
CONCESSIÓ
DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BESURI SL, PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA
GRUA AL CARRER MIQUEL PERIS 50-54.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/15, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Construcciones y Promociones Besuri SL, amb N.I.F. número B12419677, i domicili al carrer Concepción número 41, d'Onda, per a la instal·lació d’una
grua al carrer Miquel Peris 50-54, segons projecte redactat per l’Enginyer Industrial Miguel
A. Boix Trilles.
Vist que en la Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2004, es concedeix a Onda
Urbana SL., llicència d'obres de construcció de tres vivendes unifamiliars adossades, al
carrer Miquel Peris 50-52 i 54, motiu que origine la sol·licitud d’instal·lació de la grua.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament és l’òrgan competent per a l’atorgament de la

llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt primer de la qual, lletra B,
apartat B, atribueix a la mateixa: “14.- Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 27
de juliol de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Construcciones y
Promociones Besuri SL, segons projecte redactat per l’Enginyer Industrial Miguel A. Boix
Trilles, al carrer Miquel Peris número 50-54.
SEGON.- La grua no podrà funcionar fins l'obtenció de la llicència de posta en
funcionament, devent presentar per obtenir la mencionada llicència els corresponents
certificats del muntador de la grua i del tècnic director de la instal·lació.
TERCER.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
31è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER BAÑOS 2010
INVERSIONES SL, EN GARANTIA DE LA SIMULTANEÏTAT DE L'OBRA AMB LA
URBANITZACIÓ, A LA PARCEL·LA 17 DE LA SUR-6, EN l'expEDIENT DE LLICÈNCIA
DE OBRES NÚMERO 883/01/316.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/28, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Baños 2010 Inversiones SL, amb N.I.F. número B-12494514 i domicili a la
carretera de Viver Puerto de Burriana quilòmetre 58'4, d'Onda, per a la devolució de la
fiança dipositada en garantia de la simultaneïtat de l'obra amb la urbanització, a la parcel·la
17 de la SUR-6, en l'expedient de llicència de obres número 883/01/316.
Vist que, en garantia de la simultaneïtat de l'obra amb la urbanització, a la parcel·la 17 de la
SUR-6, es va dipositar per Baños 2010 Inversiones SL, amb data 12 de novembre de
2.001, fiança per import de 102.301'89 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal, amb data 16 d'octubre de 2.004, s'ha informat
que no hi ha inconvenient algun perquè es procedeix a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.

Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Baños 2010 Inversiones SL,
amb N.I.F. número B-12494514 i domicili a la carretera de Viver Puerto de Burriana
quilòmetre 58'4, d'Onda, com a garantia de la simultaneïtat de l'obra amb la urbanització, a
la parcel·la 17 de la SUR-6, en l'expedient de llicència de obres número 883/01/316.
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.
32è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
PP CARMELITAS A.O., PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES COMPLEMENTARIES
DE L'EDIFICI DE SALONS PARROQUIALS, A L'AVINGUDA SERRA D'ESPADÀ
NÚMERO 32
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 883/99/504, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per PP Carmelitas A.O., amb N.I.F. Número Q-1200173-A, i
domicili a l'avinguda de Montendre número 18, d'Onda, per a la realització de les obres
complementaries de l'edifici de salons parroquials, a l'avinguda Serra d'Espadà número 32,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Horacio Castelló Taliani, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 14 d'abril de 2.003.
Vist que l'edifici sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de 1.998, com a sòl
urbà, zona U-6, zona dotacional, 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 del pla parcial de l'estudi de detall per a
dues illes al carrer Balmes, i que l'ús o els usos a què es destina la dita edificació és
conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita Ordenança.
Atès que la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de solars
que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que graven la
propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe de
l’Arquitecte Municipal de data 22 de novembre de 2.004.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els

actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient,
a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística, en el que
consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a PP Carmelitas A.O., amb N.I.F. Número Q-1200173A, i domicili a l'avinguda de Montendre número 18, d'Onda, per a la realització de les obres
complementaries de l'edifici de salons parroquials, a l'avinguda Serra d'Espadà número 32,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Horacio Castelló Taliani, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 14 d'abril de 2.003. El pressupost de les obres
es de 156.257'63 euros, i el constructor Lahuerta Chiva 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 autorització d'instal·lació de l'activitat de data 22 d'octubre de 2004, i existeix
compromís per part del promotor en no reclamar servitud de llums i vistes sobre la parcel·la
municipal.
Per als abocaments d'aigües residuals i pluvials, hauran de sol·licitar autorització
d'abocament a l'Ajuntament, el qual la concedirà amb les condicions que es fixen, no
havent de connectar a la xarxa d'aigües residuals, fins a obtindre la corresponent
autorització.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:

A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 12 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (articles 101 i següents de la citada Llei).
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
33è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
PROCBARTI SL, PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN
EDIFICI COMPOST DE GARATGE, HUIT MAGATZEMS I SETZE VIVENDES, A
L'AVINGUDA SERRA D'ESPADÀ NÚMERO 72 I PLAÇA DE LES CORTS VALENCIANES
7.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/86, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Procbarti SL, amb N.I.F. número B-12581120, i domicili al
carrer Salvador Barri número 28-1º, d'Onda, per a la realització de les obres de
construcció d'un edifici compost de garatge, huit matgazems i setze vivendes, a l'avinguda
Serra d'Espadà número 72 i plaça de les Corts Valencianes 7, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canós Molinos, i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 20 de setembre 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, zona U-6, amb la urbanització finalitzada, i amb tots els serveis urbanístics i no està
inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de solars
que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que graven la
propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe de
l’Arquitecte Municipal de data 22 de novembre de 2.004.

Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient,
a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística, en el que
consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Procbarti SL, amb N.I.F. número B-12581120, i
domicili al carrer Salvador Barri número 28-1º, d'Onda, per a la realització de les obres de
construcció d'un edifici compost de garatge, huit matgazems i setze vivendes, a l'avinguda
Serra d'Espadà número 72 i plaça de les Corts Valencianes 7, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canós Molinos, i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 20 de setembre de 2.004. El pressupost de les obres es de
761.204'51 euros, i el constructor Construcciones Piedra Seca 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 autorització d'instal·lació de l'activitat de data 4 de novembre de 2.004.
Hi ha sistema separatiu d'abocaments, per la qual cosa s'hauran de contemplar per separat
les connexions d'aigües pluvials i residuals als punts de connexió prevists. A més haurà de
procurar l'evacuació de part de les aigües pluvials al carrer per davall de la vorera, per a
evitar el col·lapse del col·lector.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.

SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 24 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (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.

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 quaranta minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

