ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA CINC DE JULIOL DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
cinc de juliol 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 (Excusa)
Assistits del Secretari acctal., Salvador Alós Aguilella, i de la Interventora, María Doloes
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 28 DE JUNY 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 28 de
juny 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 DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE D'OBRES “URBANIZACIÓN UI-6
SEGUNDA FASE”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de juny 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
Servicis, en ús de les facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'Alcaldia núm.
1172/2003, de data 24 de juny.
RESULTANT que la Comissió de Govern Municipal, en sessió celebrada amb caràcter
ordinari el dia 22 de desembre del 2003, va adjudicar el contracte d'obra Urbanització de
l'U-I 6 Segona fase a la mercantil Pavasal Empresa Constructora, S.A., com a autor de la

proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 1.074.394,00 euros, i un
termini d'execució de 5 mesos.
RESULTANT que com a conseqüència de l'anterior, en data 16-01-2004, es va firmar el
corresponent contracte administratiu, la duració del qual es va fixar en 5 mesos des de la
firma de l'acta de comprovació de replantejament, formalitzada el dia 30-01-2004, per el
que finalitzaria, excepte ulteriors pròrrogues, el dia 30-06-2004.
VIST que el contractista en data 14-06-2004 sol·licita una pròrroga en l'execució de les
obres fins al dia 30 de juliol del 2004, a causa de les pluges sofrides durant els mesos
d'abril i maig i als treballs elèctrics pendents.
Vist l'informe de l'Enginyer de Camins Canals i Ports, Alfonso de Cachavera Guimerá,
director facultatiu de l'obra “Urbanización UI-6 Segona fase“, de data 21 de juny del 2004,
en el que veu procedent ampliar el termini d'execució de les obres com a mínim pel termini
d'un mes.
VIST l'informe jurídic de data 28-06-2004.
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.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Concedir la pròrroga sol·licitada per la mercantil Pavasal Empresa Constructora,
SA, per a l'execució de l'obra Urbanització de l'U-I 6 Segona fase, pel termini d'un mes,
per el que les obres hauran de finalitzar el pròxim 30 de juliol del 2004.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.
TERCER.- Traslladar del present acord als servicis tècnics 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.
3r) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A
CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES EN SUR-8.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de juny 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
Servicis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Resultant que per Acord plenari de 30 d'abril del 2001, es designe a la mercantil CALVIGA
S.A Agent Urbanitzador de la Unitat d'Execució núm. 1 del Pla Parcial del sector
urbanitzable industrial SUR-8 d'Onda“, havent subscrit el corresponent conveni en data 2

de juliol del 2001.
Resultant que la Comissió de Govern va aprovar el el Projecte de Reparcel·lació de la dita
Unitat d'Execució en data 10 de juny del 2002.
Vist l'escrit de l'Agent Urbanitzador de data 2 de febrer del 2004, registre d'entrada núm.
262, en el que sol·licita a l'Ajuntament d'Onda la constitució de servituds subterrànies de
pas d'energia elèctrica sobre zones de reserva viària municipal, així com cessions
d'infraestructures elèctriques i d'ús de sòl municipal a favor de l'empresa subministradora
Iberdrola Distribució Elèctrica S:A:U, per a la culminació del Projecte d'urbanització.
Considerant que els articles 75 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals,
aprovat per RD 1372/86, de 13 de juny, en relació amb la utilització dels béns de domini
públic, considera que l'ús comú especial dels béns de domini públic se subjectarà a
llicència, ajustada a la naturalesa del domini, als actes de la seua afectació i ala obertura a
l'ús públic, i als preceptes de caràcter general.
Considerant que respecte de les instal·lacions aèries o soterrànies de xarxes de serveis
públics, la Jurisprudència afirma hui que suposen un aprofitament especial del domini
públic i, per tant, sotmès a llicència i no a concessió (STS 17-10-78, STS 9-10-85).
Vist l'informe favorable de l'Enginyer Tècnic Municipal, de data 28 de juny del 2004.
Considerant que l'article 94 del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria
de Règim Local, aprovat per R.D. Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, establix que obres
compreses en els plans d'obres i servicis locals portaran annexa la declaració d'utilitat
pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i edificis en ells compresos a efectes de la
seua expropiació forçosa.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de la
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Concedir a Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, amb domicili a efectes de
notificació a Castelló, Avinguda Germans Bou, número 239, i amb domicili social en el
carrer Gardoquí, nombre 8, D.P. 48088 de Bilbao, amb CIF: A-48010615, autorització per a
les següents instal·lacions subterrànies:
- 63 m2 per a la conducció elèctrica de Mitja Tensió en la zona verda confrontant amb la
parcel·la adjudicada U del Projecte de reparcel·lació.
- 18 m2 per a la conducció elèctrica de Mitja Tensió que discorre des del centre de
transformació situat en el vial 2 fins a l'entroncament aeri C-7000/14 FL + 2 A/S.
SEGON.- Cedir les següents instal·lacions realitzades per a la urbanització de la unitat
d'execució SUD-8:
a) Línia subterrània trifàsica 20 KV, segon projecte CS-409/03.

c) Centres de transformació, segons projectes CS-410/03.
d) Xarxa subterrània de baixa tensió del centre.
TERCER.- Autoritzar l'ocupació dels terrenys necessaris per a la instal·lació dels centres
de transformació anteriorment referits, en el vial 2.
QUART.- Autoritzar la col·locació i permanència, en els degudes condicions
reglamentàries, de un Suport núm. 700268 tipus C-9000-16 i dels conductors
corresponents, així com per a substituir o reparar els pals i conductors, quan pel mal estat
dels mateixos seguisca necessari. Autorització que és fa extensiva a qui ara endavant
corresponga la titularitat i responsabilitat de la línia.
CINQUE.- De conformitat amb l'article 24.1c) del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Iberdrola Distribució
Elèctrica, SAU, haurà d'abonar a l'Ajuntament d'Onda, com a import de la taxa per
autorització del domini públic, el 1´5 dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguen anualment en el terme municipal. A l'efecte dins del primer quadrimestre de cada
any natural presentarà en les oficines municipals la declaració dels ingressos bruts
obtinguts en el terme municipal l'any anterior.
SISE.-Notificar el present acord a l'interessat, perquè en prengueu coneixement i efectes
oportuns.
SETÉ.- Donar trasllat del present acord a les Àrees d'Ordenació del Territori i Hisenda
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ A ONDA HOTEL, S.L., PER A L'OCUPACIÓ DE
DOMINI PÚBLIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de juny 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
Servicis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'escrit presentada per José Pallares Puchol, en representació d'Onda Hotel, S.L., de
data 30 de juny del 2004, en el que sol·licita autorització municipal d'ocupació de domini
públic per a la instal·lació de conduccions elèctriques subterrànies per a portar el
subministrament de llum al seu establiment.
Vist l'informe favorable emès per l'Enginyer Tècnic Municipal de data 30-06-2004.
Considerant el que establix l'art.74 i següents del RD 1372/86, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
Considerant que respecte de les instal·lacions aèries o subterrànies de xarxes de serveis
públics, la Jurisprudència afirma que suposen un ús especial del domini públic i , per tant,
sotmesos a llicència i no a concessió (STS 17-10-78, STS 9-10-85).

Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de la
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Concedir a Onda Hotel, SL, autorització d'ocupació de domini públic local per a la
instal·lació de la conducció elèctrica subterrània sol·licitada.
Segon.- Condicionar l'efectivitat de la present autorització a l'obtenció prèvia de la
preceptiva llicència d'obres, que establirà les condicions en què serà exercida.
Tercer.- De conformitat amb l'article 20.3 e) del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'Ordenança Municipal
reguladora de la Taxa per Ocupacions del Subsòl, Sòl i Vol de la Via Pública, l'interessat
haurà d'abonar la corresponent Taxa per ocupació de domini públic local.
Quart.-Notificar el present acord a l'interessat, perquè en prengueu coneixement i efectes
oportuns.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord a les Àrees d'Ordenació del Territori i Hisenda
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L'INEM PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER A L'OBRA “LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO
DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre Ministerial de 26 d'octubre de 1998 (BOE 21/11/1998), per la qual
s'estableixen les bases per a la concessió de subvencions per l'INEM, en l'àmbit de
col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors desocupats
en la realització d'obres i serveis d'interès general i social.
Vista la Memòria Valorada “Limpieza y Adecentamiento de diversas zonas del término
municipal de Onda”, redactada per l'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, Rosa María
Aguilella Vidal, amb un pressupost d'14.453,12 euros.
Atès que mitjançant escrit de l’INEM de data 18/06/04, es comunica que s’ha assignat a
aquest Ajuntament la quantitat de 14.000 euros, per a la contractació de treballadors
desocupats del règim Agrari per a realització d'obres d'interès general i social.

Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 29/06/2004, i
número d’operació 2.2004.1.06916.
Atès el dispost en l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
l'art. 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), s’atribueix a la Comissió de
Govern “3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Aprovar la Memòria Valorada “Limpieza y Adecentamiento de diversas zonas del
término municipal de Onda”, redactada per l'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, Rosa
María Aguilella Vidal, amb un pressupost d'14.453,12 euros.
SEGON.- Sol·licitar subvenció a l'INEM, per import de 14.000,00 euros, per a la
contractació de mà d'obra desocupada per a executar els treballs objecte de la memòria, a
l'empara del dispost en l’Ordre Ministerial de 26 d'octubre de 1998, publicada en el BOE de
data 21/11/1998.
TERCER.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Ordre.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la
subvenció”.
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
6è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL MINISTERI DE TREBALL I
AFERS SOCIALS, PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTE “COMPETITIVITAT I
IGUALTAT ALS SECTOR TRADICIONALS VALENCIANS FRONT EL CANVI
ESTRUCTURAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la Resolució de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu, de 18 de març de
2004, publicada en el BOE de 29 de març de 2004, per la qual es regulen les ajudes del
Fons Social Europeu corresponent a la Iniciativa Comunitaria Equal en Espanya.
Vist que l'Ajuntament vol participar com a soci dins del Projecte Equal "Competitivitat i
Igualtat als sectors tradicionals valencians front el canvi estructural" amb altres ajuntaments
de la Comunitat Valenciana.
Vist el document AD de compromís de despeses número 2.2004.100101 de retribucions
bàsiques i número 2.2004.100120 de retribucions complementaries de funcionaris interins,
on estan inclossos els treballadors que participen en el projecte, José Miguel Juarez i Rosa
Mª Aguilella.

Atès el dispost en l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
l'art. 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), s’atribueix a la Comissió de
Govern “3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar a la Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri de
Treball i Afers Socials, subvenció per a desenvolupar el proyecte " Competitivitat i Igualtat
als sectors tradicionals valencians front el canvi estructural" dins de la Iniciativa
Comunitaria Equal, a l'empara de la Resolució de la Unitat Administradora del Fons Social
Europeu de 18 de març de 2004, publicada en el BOE de 29 de març de 2004, per import
de 31.250,00 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en la Resolució de la
Unitat Administradora del Fons Social Europeu, de 18 de març de 2004, publicada en el
BOE de 29 de març de 2004.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
7è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 26/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de juny 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 26/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “7.Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.- Reconeixement i
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment,
llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i liquidació
d’interessos”.

S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes
en la proposta d'operacions a ordenar núm. 26/2004 per import de 84.206,33 euros
(HUITANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS).
Nº.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NIF
B12202503
18922250N
18832097L
A46076873
A46076873
18801301C
52799767R
B12098737
B12419081
A28354520
E12048385
18854224C
B12095394
Q1266002C
B12448643
52792151K
73382493G
B12091245
A12037362
B12098737
B12024329
A81962201
P1200000F
A28354520
B12422523
A12037362
B12334371
A28011153
B12360012
B12091245
A46076873

TITULAR
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
TRISTANTE ROMERO JUANA
BORDONAU PIÑON ADELA
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
MARTINEZ SANCHEZ DOROTEA
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
PERSIDECOR S L
TECLA ORDINADORS S L
CEDIPSA
TALLERES GAGIMA C B
MOMPLET CASTELLO SALVADOR
NEUMATICOS ANDRES CATALAN S L
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS
EMYTEL COMUNICACIONES S L
ORTEGA MOLLAR JOSE ANTONIO
MARCH ORTOS CARMEN
GRAFICAS CASTAÑ S L
RADIO CASTELLON S A
PERSIDECOR S L
UNIGRAF S L
EDITORIAL ARANZADI S A
DIPUTACION PROVINCIAL CASTELLON
CEDIPSA
GASOLFRAVIL S L
RADIO CASTELLON S A
HIJOS DE REGINA PERIS S L
ZARDOYA OTIS S A
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
LUIS BATALLA S A
TOTAL

IMPORT
15.738,94
120,24
225,14
23.933,42
25.514,03
134,45
162,40
1.005,02
400,00
7,80
163,97
480,00
301,48
3.495,33
183,86
22,53
7,51
254,04
599,72
790,84
226,20
68,00
853,96
642,03
60,60
599,72
24,59
924,84
206,24
253,92
6.805,51
84.206,33

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 26/2004 per import de 84.206,33 euros (HUITANTA-QUATRE
MIL DOS-CENTS-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS).”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

8è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT L'APORTACIÓ
ECONÒMICA DE 2004 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ENTITAT
“FUNDACIÓ ISONOMIA” DE LA UNIVERSITAT JAUME I.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Dinamització
Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada amb data 27 de maig de
2002 , va adoptar entre altres el següent acord: aprovació del conveni de col·laboració amb
l'entitat “Fundació Isonomía” de la Universitat Jaume I de Castelló.
Vista la data de la signatura del conveni: cinc de juny de 2002.
Vista la clàusula setena del conveni, on s'especifique: “aquest conveni entrarà en vigor a
partir de la data de la signatura i tindrà una vigència de quatre anys prorrogables
automàticament per períodes d'igual durada”.
Vista la clàusula quinta del conveni, on s'especifique: “L'Ajuntament d'Onda com a suport al
desenvolupament dels objectius de la fundació, anualment es compromet a col·laborar
econòmicament en la quantia que resulte de multiplicar 0,10 euros per cada habitant
censat al municipi; aquesta quantia ha de ser ingressada a la Fundació Isonomía. Per cada
anualitat s'emetrà, mitjançant un annex, un detall informatiu en el qual es recolliran les
dades censals del municipi, la quota anual i també la quantia resultant de col·laboració. Es
prendrà com a cens de referència el que es corresponga amb l'any immediatament anterior
a l'anualitat a abonar segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
Vist l'annex de l'any 2004, emés per la Fundació Isonomía de la Universitat Jaume I de
Castelló i registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb data 14 de maig de 2004, en el
que es reflexa com a quantia de col·laboració 2.090,90 euros.
Vist el certificat de retenció de crèdit i l'intervingut i conforme de la present proposta.
S'eleva a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la despesa corresponent per import de 2.090,90 euros, a càrrec de la
partida 2004 451 48900 del vigent pressupost ordinari.
Segon.- Traslladar el present acord a l'interessat i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE BAIXES 1/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'informe de Tresoreria de data, 24 de Juny del 2004.

RESULTANT que l'Ajuntament d'Onda té delegada la gestió tributària de l'Impost sobre
Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Rústica i l'Impost sobre Activitats Econòmiques,
així com la recaptació en via de constrenyiment dels deutes d'aquest Ajuntament , en la
Diputació Provincial de Castelló.
RESULTANT que al llarg de l'exercici 2004 la Diputació Provincial, concretament el Servei
Provincial de Gestió Tributària i Recaptació ha anat remetent a aquest Ajuntament en
aplicació de la delegació anteriorment mencionada expedients de baixes de deutes.
RESULTANT que concretament s'han remés les següents relacions de baixes des de
l'últim expedient tramitat respecte d'això ( 1 / 2.004 ) :
BJ3VOL01 (01-12-2003), presentades en l'Ajuntament el 04-02-2004, motiu
de les baixes: Baixes altres motius Expropiació.
BJ4001LI ( 05-02-2004), presentada en l'Ajuntament el 03-03-2004, motiu de
les baixes: Baixes per Nova Liquidació i Gerència T.Cadastre..
084001 ( 10-02-2004), presentada en l'Ajuntament el 24-02-2004, motiu de
les baixes: Nova liquidació, Comunicació Ajuntament Gerència T. Cadastre, Exempts,
Insolvència i Insuficiència de dades.
084002 ( 10-02-2004), presentada davant de l'Ajuntament el 24-02-2004,
motiu de les baixes: baixa comunicada per l'Ajuntament, Insolvències..
BJ4002ON ( 04-03-2004), presentades davant de l'Ajuntament el 08-032004, motiu de la baixa: Nova liquidació, Referència anys anteriors, Comunicades
Ajuntament, Direcció de trànsit, Insolvència, Insuficiència de Dades.
BJ4002LI ( 09-03-2004), presentada en l'Ajuntament el 30-03-2004, motiu de
la baixa: Baixa per Nova Liquidació i Baixa per Duplicats..
BJ4003ON( 25-03-2004), presentades davant de l'Ajuntament el 20-042004, motiu de la baixa:Nova Liquidació, Comunicació Ajuntament. Direcció. Trànsit
Insuficiència de dades, Insolvència.
BJ4004ON ( 27-04-2004), presentada en l'Ajuntament el 04-05-2004, motiu
de la baixa:
Nova Liquidació, Comunicades Ajuntament, Duplicats, Insolvència,
Insuficiència de Dades.
BJ4003LI ( 12-05-2004), presentada en l'Ajuntament el 19-05-04, motiu de la
baixa: Nova Liquidació , Gerència T. Cadastre.
RESULTANT que totes les relacions de baixa s'ha comprovat que han sigut informades
favorablement pel Servei Provincial de Gestió Tributària i Recaptació i que el Director del
Servei per mitjà de providència ha acordat que es procedisca a la Data provisional dels
valors relacionats. La data provisional dels dits valors ha sigut comunicada pel Servei
Provincial de Gestió Tributària i Recaptació a l'Ajuntament d'Onda.
RESULTANT que la relació dels valors que causen baixa, en sentit estricte, és la que a
continuació es detalla resumida per conceptes i remeses ( remesa assignada per
Diputació), junt amb la que figura com Annex I. De les baixes comunicades per la
Diputació, s'han descomptat els imports corresponents al recàrrec provincial per no ser un
ingrés municipal, així com les baixes de càrrecs comunicades a Diputació a partir del 0101-2003 corresponents a liquidacions aprovades a partir del 01-01- 2.002, que suposen
una baixa quant a la seua recaptació en via de constrenyiment, però no suposen una baixa
de la pròpia liquidació, o bé la baixa de la liquidació ja ha sigut aprovada i aplicada pel
propi Ajuntament ( Annex II, l'import de la qual ascendeix a 2.194,95 €)
RESULTANT, de l'anteriorment exposat, que la relació de baixes en sentit estricte 1/ 2004
ascendeix a la quantitat de NORANTA-UN MIL TRES-CENTS HUITANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS.

CONSIDERANT que per Resolució d'Alcaldia, decret 1172/2003 de data 24 de juny de
2.003 es delega en la Junta de Govern d'acord amb l'apartat B) A, 1r 9, l'aprovació dels
expedients de baixa proposats pel Servei Provincial de Gestió Tributària i Recaptació de la
Diputació Provincial.
Per tot allò que s'ha exposat es proposa a la Junta de Govern:
PRIMER.-Aprovar l'expedient 1/2004 de baixes compost pels expedients ( relacions ) de
baixes remesos pel Servei Provincial de Gestió Tributària i Recaptació de Castelló
enumerats anteriorment i el detall del qual resumit per conceptes i remeses ( assignades
per Diputació), descomptant el recàrrec provincial, així com les baixes de càrrecs
comunicades a Diputació a partir del 01-01-2003 corresponents a la liquidacions aprovades
a partir del 01-01-2.002, que suposen una baixa quant a la seua recaptació en via de
constrenyiment, però no suposen una baixa de la pròpia liquidació, o bé la baixa de la
liquidació ja ha sigut aprovada i aplicada per l'Ajuntament, és el següent :
REMESA DIPUTACIÓ
999120840A
IBIUL99-20
00062084A
01062084A
16540037
200620840A
216540007
2006540010
300620840A
3006508415
3006540012
3006508410
3006540002
3006540019
3006540006
999224000A
009224000A
010724000A
200724000A
300724000A
9908400801
000824000A
000854001T
000854994T
000854003T
100854011T
100824010A
200824020A
200854012T
200854021T
200854013T
9908401602
9908401601
001690842C
001690841C
001690843C
001690842Q
101690840A
1016908439
ON01122458

CONCEPTE ANY
URBANA 1999
URBANA 1999
URBANA 2000
URBANA 2001
URBANA 2001
URBANA 2002
URBANA 2002
URBANA 2003
URBANA 2003
URBANA 2003
URBANA 2003
URBANA 2003
URBANA 2003
URBANA 2004
URBANA 2003
RÚSTICA 99
RÚSTICA 2000
RÚSTICA 2001
RÚSTICA 2002
RÚSTICA 2003
I.A.E 1999
I.A.E. 2000
I.A.E. 2000
I.A.E. 2000
I.A.E..2001
I.A.E. 2001
I.A.E. 2001
I.A.E. 2002
I.A.E. 2002
I.A.E .2002
I.A.E. 2002
FEMS 98
FEMS 99
FEMS 2000
FEMS 2000
FEMS 2000
FEMS 2000
FEMS 2000
FEMS 2001
FEMS 2001

EUROS

706,29
65,92
5.589,62
8.469,63
21,19
9.457,02
239,71
60,89
34.654,44
617,04
2.372,72
467,36
8.141,67
6.198,48
478,05
24,40
1.179,34
37,05
47,05
22,75
347,11
837,20
106,24
29,86
30,93
562,88
1.032,60
1.282,30
18,19
128,10
16,63
17,50
5,79
35,00
54,63
26,25
65,64
43,76
65,64
32,82

119390841A
ON02103090
ON02109442
ON03105902
001890840N
001890840A
101890841A
309908492
9908401001
001090840A
101090840A
1022908402
1073908411
010190840A
010190840N
101908491
101908492
010190849A
1101908412
ON02110765
ON03108217
001590840A
001590840N
101590841A
11299084T2
11299084T1
11299084T3
1129908401

FEMS 2001
FEMS 2001
FEMS 2002
FEMS 2002
NÍNXOLS 2000
NÍNXOLS 2000
NÍNXOLS 2001
IMPREVISTOS 2000
I.C.V. 1999
I.C.V . 2000
I.C.V. 2001
GUALS 2001
GRUA 2001
MULTES 2000
MULTES 2000
MULTES 2000
MULTES 2000
MULTES 2000
MULTES 2001
MULTES 2002
MULTES 2003
CLAVEGUERAM. 99
CLAVEGUERAM. 2000
CLAVEGUERAM. 2001
MERCAT 2001
MERCAT 2001
MERCAT 2001
MERCAT 2001
SUBTOTAL
ANNEX I
TOTAL

19,53
10,94
34,20
11,40
77,00
53,90
84,70
15,63
297,57
577,18
668,96
107,52
15,63
171,59
90,15
30,05
60,10
114,19
426,17
18,03
162,27
37,55
60,08
64,55
58,60
58,60
117,20
222,68
87.255,66
4.134,33
91.389,99

Resultant de l'anteriorment exposat que la relació de baixes en sentit estricte 1/2004,
ascendeix a la quantitat de NORANTA-UN MIL TRES-CENTS HUITANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Intervenció Municipal als efectes comptables
oportuns.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Diputació Provincial de Castelló.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
10è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER JOAQUÍN PIQUER
FELIU EN GARANTIA DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DEL PAVIMENT EN EXPEDIENT
DE LICÈNCIA D'OBRES 883/01/495.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/14, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Joaquín Piquer Feliu, amb N.I.F. Número 18.880.932-W i domicili a

l'avinguda Serra d'Espadà número 81, d'Onda per a la devolució de la fiança dipositada en
garantia de les obres de reposició del paviment, en el expedient de llicència d’obres
número 883/01/495.
Vist que, en garantia de les obres de reposició del paviment, es va dipositar per Joaquín
Piquer Feliu, amb data 16 de gener de 2.002, fiança per import de 595 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal, amb data 17 de maig de 2004, s'ha informat que
no hi ha inconvenient algun perquè es procedisca a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Joaquín Piquer Feliu, amb
N.I.F. Número 18.880.932-W i domicili a l'avinguda Serra d'Espadà número 81, d'Onda,
com a garantia de les obres de reposició del paviment, en el expedient de llicència d’obres
número 883/01/495.
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.
DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

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

