ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-SIS D'OCTUBRE DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les dotze hores i trenta minuts del dia
de vit-i-sis d'octubre 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 del Secretari acctal., Salvador Alós Aguilella, 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 18 D'OCTUBRE 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 18
d'octubre de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria
d'aquesta sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 42/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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 42/2004, 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 Junta 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. 42/2004 per import de 76.004,24 euros
(SETANTA-SIS MIL QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE 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
32
33

NIF
18857900Q
E12374005
52799767R
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
A12472007
Q6250003H
B12632782
A28791069
B12426318
B12448643
52798873G
A83052407
A83052407
A83052407
18931082N
18857900Q
B46699864
B96144902
B96144902
B96923198
18931082N
18931082N
18931082N
G12311494
52799767R
18907308C
18912769F
B12520532

TITULAR
GOMEZ BARDERA REMEDIOS
HNOS ALVARO C B
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
VISION CASTELLON S A
UNIVERSITAT JAUME I
OROAL S L
KONE ELEVADORES S A
BROSOVI S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L
LARA GUMBAU MANUEL
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GOMEZ BARDERA REMEDIOS
ASCENSORES PERTOR S L
COPISAT S L
COPISAT S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GRUP D'ANIMACIO RAVALERS
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
SOLER ESTEVE ASUNCION
ROBLES ALVAREZ ANTONIO
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L

IMPORT
105,20
149,64
174,00
159,71
163,77
152,73
141,29
186,56
11.264,90
174,29
1.500,00
185,60
1.148,40
118,97
145,00
70,41
251,00
174,69
355,50
7,57
252,10
351,09
71,11
232,30
749,73
39,70
32,40
56,71
420,00
359,60
1.000,00
464,00
694,34

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12360012
A46229290
G28029643
G28029643
A46100814
18919951J
B12290946
B12067609
B12520532
B12520532
B12520532
B12520532
B12004362
B12004362
B12004362
B12382115
18972000J
18972000J
B96900105
52796976Q

PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
WINTON IBERICA S A
MERCE MARTINEZ PASCUAL
ESPECTACULOS TALIA S L
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
CAN KABUL S L
LIZONDO LENGUA JUAN BAUTISTA
LIZONDO LENGUA JUAN BAUTISTA
COSTA MEDITERRANEA COMUNICACION S L
MIRALLES ROIG CESAR
TOTAL

776,72
42,71
20,03
42,71
941,98
89,67
85,42
22,38
36,60
27,39
226,68
50,19
49,86
15,35
452,67
61,92
42,84
85,42
85,42
22,05
448,35
395,46
58,72
643,80
70,52
203,00
5.996,04
2.914,14
3.480,00
2.915,85
5.650,19
1.389,89
1.389,89
1.321,37
2.858,70
2.640,00
2.640,00
1.742,93
2.354,80
1.867,60
8.236,00
2.256,67
76.004,24

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 42/2004 per import de 76.004,24 euros (SETANTA-SIS MIL
QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

3r) 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 20 d'octubre 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 la certificació d’obres a la que es
fa referència a continuació.
Vista la pròpia certificació d’obres, així com la fiscalització d’aquesta proposta efectuada
per Intervenció.
De conformitat amb el disposat a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; y la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació continguda en la certificació que a
continuació es relacione:
PDA.PTARIA.

TITULAR

N.I.F.

2004 511 63000

PAVASAL
EMPRESA A46015129
CONSTRUCTORA, S.A.
Certif. nº. 9 de l’obra “Urbanització
UI-6, 2ª fase”
TOTAL CERTIFICACIONS

IMPORT
EUROS

54.669,04
54.669,04

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.
4t) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
A CLUB NATACIÓ ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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 Manuel Varella Badenes, President del CLUB NATACIÓ

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 NATACIÓ ONDA (CIF Nº G12296257).
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el Club Natació d’Onda, de
data 16 de març de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat de 8.225,00 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

A-657

Furió S.L.

Servei Onda-Benicarlo

9108

Palau del gel -Andorra

Allotjament de Competició
del Club de Natació

2170,80

87
A-506
32

Diasbus Serveis SL
Furió SL
Ondasport SL.

486,49
265,00
2982,08

A/1519

Parapap S.L.

Viatge Onda-Andorra
Viatge Onda -Benicarló
Abonos i entrades Piscina
2004
Allotjaments de
competicions del Club de
Natació
Monitor y altaveus
Allotjament i menjar
competició club de Natació

2004/A-306
Ho-0401815
210
C-30
Total

IntroFutur
Hotel Salvadora SL
Miguel Medina Candel
Furió SL

Serveis Metges
Viatge Onda-Vinaroz

Import €
240,00

446,99
261,39
723,35
583,00
247,00
8406,1

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 de sports, 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 Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”

S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el Club
NATACIÓ ONDA, corresponent al exercici 2004, per import de 8.225,00 euros per à
finançar programes, activitats i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligaciò per la quantitat de 2.467,50 euros a
l'Entitat “CLUB NATACIÓ ONDA” (CIF Nº G-12296257), 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.
5è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA PACO RAMOS.

SUBVENCIÓ

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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 JUAN PEDRO JUAREZ GASCÓ, President de
L’Associació Cultural Taurina Paco Ramos, en la que es demana el pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que la Junta de Govern de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb
data 12 de juliol de 2004 va concedir una subvenció per import de 825,00 euros a l’Entitat
Associació Cultural Taurina Paco Ramos (CIF nº. G-12595005) per a finançar despeses de
programes 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.

Nº.fra.

Proveïdor

Concepte

Import

2004269

PUBLI-ONDA, C.B.

Pancarta associació

336,17

295/04

Autos Alci Rodríguez, S.L.

Server d’autocar d’Onda a
Madrid i regrés el día
16.07.2004

818,55

TOTAL

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

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

1.154,72

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 de l'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’Associació Cultural
Taurina Paco Ramos (CIF nº. G-12595005), corresponent al exercici 2004, per import de
825,00 euros per à finançar despeses de programes culturals, juvenils i d’oci i temps lliure
de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 825,00 euros a
l'Entitat Associació Cultural Taurina Paco Ramos (CIF nº. G-12595005), 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.
6è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
CONCEDIDA A GRUP D'ANIMACIÓ RAVALERS.

DE

LA

SUBVENCIÓ

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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 JOAN CASTANY I ALVARO, President de L’Entitat Grup
d’Animació Ravalers, en la que es demana el pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que la Junta de Govern de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb
data 12 de juliol de 2004 va concedir una subvenció per import de 3.200,00 euros a l’Entitat
Grup d’Animació Ravalers, per a finançar despeses de programes 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.

Nº.fra.

Proveïdor

1037

Àudiovisuals
S.L.

Rebut
Rebut
Rebut
Rebut
Rebut
TOTAL.

Concepte
de

Import

Sarria, CD-Audio “Junts per la
llengua”

2.124,31 €

Joaquín Safont Bonifasi Dietes estudi enregistra(DNI nº: 18.640.638)
ment disc

207,84 €

José María Royo Navarro Dietes estudi enregistra(DNI nº: 18.900.124)
ment disc

235,26 €

Gabriel García Carrasco Dietes estudi enregistra(DNI nº: 18.807.794)
ment disc

207,84 €

Rosario Roca Vicent(DNI Dietes estudi enregistranº: 18.926.186)
ment disc

207,84 €

Joan Castany i Àlvaro Dietes estudi enregistra(DNI nº: 18.922.640-B)
ment disc

235,26 €

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

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

3.218,35 €

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’Entitat Grup
d’Animació Ravalers (CIF nº. G-12311494), corresponent al exercici 2004, per import de
3.200,00 euros per à finançar despeses de programes culturals, juvenils i d’oci i temps
lliure de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 3.200,00 euros a
l'Entitat Entitat Grup d’Animació Ravalers (CIF nº. G-12311494), 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.
7è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
CONCEDIDA A BANDA INDEPENDIENTE DE ONDA.

DE

LA

SUBVENCIÓ

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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 JULIAN OJEDA GIMENEZ, President de L’Entitat Banda
Independient d’Onda, en la que es demana el pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que la Junta de Govern de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb
data 12 de juliol de 2004 va concedir una subvenció per import de 1.800,00 euros a l’Entitat
Banda Independient d’Onda, per a finançar despeses de programes 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.

Nº.fra.

Proveïdor

Concepte

Import

A-348

AUTOBUSES FURIÓ, S.L. Prestació servei discre(TRANS-FUR)
cional Onda/València i
regrés el dia 4/04/2004

240,00 €

A-367

AUTOBUSES FURIÓ, S.L. Prestació servei discre(TRANS-FUR)
cional Onda/València i
regrés el dia 9/04/2004

270,00 €

A-373

AUTOBUSES FURIÓ, S.L. Prestació servei discre(TRANS-FUR)
cional Onda/València i
regrés el dia 11/04/2004

168,00 €

563

PABLO -SASTRE-

Compra de 9 jaquetes

1.123,13 €

TOTAL.....

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

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

1.801,13 €

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 de l'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 Banda
Independient d’Onda (CIF nº. G-12413639), corresponent al exercici 2004, per import de
1.800,00 euros per à finançar despeses de programes culturals, juvenils i d’oci i temps
lliure de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 1.800,00 euros a
l'Entitat Entitat Banda Independient d’Onda (CIF nº. G-12413639), 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.
8è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PASCUA TAURINA DE ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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 BASCUÑAN CARBONERAS, President de La
Federació d’ Associacions Pasqua Taurina de Onda (CIF G-12538773), en la que es
demana el pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que la Junta de Govern de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb
data 12 de juliol de 2004 va concedir una subvenció per import de 1.000,00 euros a l’Entitat
Federació d’Associacions Pasqua Taurina de Onda (CIF G-12538773), per a finançar
despeses de programes 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.
Nº. fra.

Proveïdor

Concepte

33

IZQUIERDO RUBIO, Mª
JOSE

Trofeos pascua Taurina

Import (€)
1.000,00

TOTAL

1.000,00

Vist que l’import total de la justificació es igual a la quantitat a justificar i que el concepte de
la factura es consideren adient.
Vist l'informe de la psicòloga de l'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 Federació
d’Associacions Pasqua Taurina d’Onda (CIF G-12538773) corresponent al exercici 2004,
per import de 1.000,00 euros per à finançar despeses de programes culturals, juvenils i
d’oci i temps lliure de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligaciò per la quantitat de 1.000,00 euros a
l'Entitat “Federació d’Associacions Pasqua Taurina d’Onda” (CIF G-12538773),
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.
9è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
CONCEDIDA A ASSOCIACIÓ D'ALUMNES “'ALADERN” EPA.

DE

LA

SUBVENCIÓ

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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 RAQUEL SOLER DIAZ, Presidenta de L’Associació
d’Alumnes L’Aladern E.P.A. (CIF nº.G-12404117), en la que es demana el pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que la Junta de Govern de l'Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb
data 12 de juliol de 2004 va concedir una subvenció per import de 3.000,00 euros a
l’Associació d’Alumnes l’Aladern E.P.A. (CIF nº. G-12404117), per a finançar despeses de
programes 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 la Presidenta de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Nº.fra.

Proveïdor

Concepte

Rebut

Francisco Quiles Pérez

565,25 €

honoraris

(NIF nº: 21.952.440-K)

Honoraris classes taller
d'informàtica M S Word
(del 12/11/03 al 21/01/04)

Rebut
honoraris

Pietro Liga

Honoraris classes curs
d'italià (del 6/11/03 al
29/01/04)

726,75 €

(NIF nº: X-1085641-H)

Import

1/00019

Pedro García Monferrer

Curs d'iniciació a
Windows (del 13/01/04 al
12/02/04)

371,45 €

Rebut
honoraris

Raquel Peris Roca

Honoraris classes taller
gimnàstica postural (del
7/01/04 al 15/03/04)

823,65 €

Honoraris classes matemàtiques curs accés grau
superior de F.P. (del
15/11/03 al 28/02/04)

419,90 €

419,90 €

(NIFnº: 52.947.281-Q)

Honoraris classes curs
d'autoestima (del
16/01/04 al 1/03/04)

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

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

(NIF nº: 53.225.010-C)
Rebut
honoraris

Beatriz Ballester Solà
(NIF nº: 52.946.083-Z)

Rebut
honoraris
TOTAL.....

Elena Gustems Cabedo

3.326,90 €

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
d’Alumnes L’Aladern E.P.A. (CIF nº.G-12404117) corresponent al exercici 2004, per import
de 3.000,00 euros per à finançar despeses de programes culturals, juvenils i d’oci i temps
lliure de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligaciò per la quantitat de 3.000,00 euros a
l'Entitat L’Associació d’Alumnes L’Aladern E.P.A. (CIF nº.G-12404117), 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.
10è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB BALONCESTO ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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 José Pascual Belenguer Martínez, President del CLUB
BALONCESTO 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 BALONCESTO ONDA (CIF Nº G12298907).
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el Club Baloncesto Onda, de
data 16 de març de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat de 5.410,00 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.
RP04-0017
RP04-0211
RP04-0885
RP04-0724
RP04-0725
RP04-1525
RP04-1528
RP04-1475
RP04-1474
RP04-1473

Proveïdor
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.

Concepte
Tramitació Mutualitat menors
Fallos i resolucions
Fallos i resolucions
1 Arbitratge
1 Arbitratge
Fallos i resoluciones
Fallos i resoluciones
3 Arbitratges
3 Arbitratges
3 Arbitratges

Import
508,30 €
90,00 €
30,00 €
159,81 €
114,81 €
30,00 €
30,00 €
339,61 €
262,82 €
479,43 €

RP04-1822
RP04-1821
RP04-1823
RP04-3152
RP04-3119
RP04-3104
RP04-2645
RP04-2644
RP04-3280

Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.

RP04-2646 Federación Baloncesto C. V.
RP04-2593 Federación Baloncesto C. V.
RP04-3684
RP04-3900
RP04-3901
RP04-3902
240130

Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Federación Baloncesto C. V.
Exclusivas Boher SL
Alejandro Piquer Flor

2 Arbitratges
2 Arbitratges
2 Arbitratges
Fallos i resolucions
Fallos i resolucions
Fallos i resolucions
Fallos i resolucions
1 arbitratge
Tramitació ,Mutualitat i tec
nics
Fallos i resolucions
Tramitació ,Mutualitat i tec
nics
Lliga local d’estiu
1 Arbitratge
1 Arbitratge
1 Arbitratge
96 samarretes
Monitor equip Junior
Masc.Temp.2003-04

Total

172,80 €
319,62 €
224,80
30,00 €
30,00 €
120,00 €
86,40 €
159,81 €
43,75 €
112,40 €
172,50 €
820,00 €
159,81 €
86,40 €
112,40 €
367,49 €
350,00 €
5412,96 €

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 de 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 Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el Club
BALONCESTO ONDA, corresponent al exercici 2004, per import de 5.410,00 euros per à
finançar programes d’activitat, activitats i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligaciò per la quantitat de 5.410,00 euros a
l'Entitat “CLUB BALONCESTO ONDA” (CIF Nº G-12298907), 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 L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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: "Assistència sanitària al personal al
servei de la Corporació municipal", mitjançant procediment obert i forma de concurs.
Vistes l'informe del servei de data 8/10/2004, i l'informe jurídic de data 13/10/2004.
Vista la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la Interventora
municipal.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del servei: "Assistència sanitària al personal al
servei de la Corporació municipal", amb un pressupost previst anual màxim de 61.692,48
euros.
Segon.- 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, atès 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 Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d'Anuncis municipal, disposant que la publicitat del plec de clàusules i
l'expedient de contractació serà simultani al període de presentació d'ofertes de conformitat
amb el que disposa els articles 122 i 123 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril.
La licitació s'ajornarà quan resulte necessari, en el supòsit 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.

12è) PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE FURGONETA D'ATESTATS PER A LA POLICIA
LOCAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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 que ha quedat desert el concurs convocat per a l'adjudicació del subministrament:
"Vehicle furgoneta d'atestats per a la Policia", mitjançant procediment obert, al no haver
presentat cap licitador.
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 7/85, 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.- Incoar expedient per a la contractació del subministrament: "Vehicle furgoneta
d'atestats per a la Policia", el pressupost de la qual ascendeix a 35.000,00 euros,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, per no haver adjudicat el contracte en el
procediment obert, per haver quedat desert el concurs, d'acord amb l'article 182, a) del
TRLCAP. A l'efecte es proposa sol·licitar als serveis municipals corresponents, per a la
seua incorporació a l'expedient, la documentació necessària.
Segon.- 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.
13è) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE
COLECTOR DE L'AVINGUDA DEL PAÍS VALENCIÀ.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre 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 l'obra: "Construcció col·lector Avinguda del
País Valencià", segons projecte redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports de la
mercantil INDECAS, S.L., D. Alfonso de Cachavera Guimerá, amb un pressupost base de
licitació de 349.287,80 euros.
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16/08/2004, va aprovar
l'expedient de contractació així com la licitació pública, mitjançant procediment obert i
forma de concurs.
Resultant que després de la reglamentària publicitat, es va celebrar acte públic d'obertura
de pliques el dia 23-09-2004.
Vist l'informe de l'Arquitecte Municipal, de data 29-09-2004 sobre examen i valoració de les
ofertes presentades.
Vistes les Actes de la Mesa de Contractació, de data 1-10-2004 i 18-10-2004, en la que es
proposa l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per GERMANS VENTURA, SL
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 del 2003, de delegació
de competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Adjudicar el contracte la mercantil GERMANS VENTURA, SL, CIF B-12094033,
com a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de
297.709,88 euros, i un termini d'execució d'1,63 mesos.
Segon.- Atès que la reducció en el termini d'execució de l'obra proposat per GERMANS
VENTURA, SL, ha sigut determinant per a l'adjudicació de l'obra en el seu favor, se li
aplicarà el que disposa l'article 95 de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per RDL 2/2000, de 16 de juny, en relació amb la demora en l'execució
dels contractes:
„el contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seua execució
successiva. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part
de l'Administració. Quan el contractista haguera incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del
contracte o la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,12 per cada 601,01 euros
del preus del contracte..... L'Administració tindrà la mateixa facultat respecte a
l'incompliment per part del contractista dels terminis parcials...quan es presumisca
raonablement la impossibilitat del compliment del termini total“.
Tercer.- Requerir al contractista adjudicatari perquè constituïsca la fiança definitiva i firme

el contracte administratiu en el termini de quinze dies i un mes, respectivament, des de la
recepció de la notificació del present acord.
Quart.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa la realització de l'obra de
referència a càrrec de la partida 2004 511 63000 del Pressupost General vigent.
Cinquè.- Nomenar Director Tècnic de les obres a l'Enginyer D. Alfonso de Cachavera
Guimerá.
Sisè.- Notificar el present acord a tots els oferents, amb devolució, si és procedent, de la
documentació presentada.
Setè.- Traslladar el present acord als serveis d'Intervenció, Tresoreria, i Ordenació del
Territori municipals perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.
Huitè.- 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.
14è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DEL CANVI D'ÚS DELS LOCALS SITUATS AL
CARRER MAESTRO GINER, 14 PER A VIVENDA, SOL·LICITADA PER ROSA GIL
MORÓN.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 164/04/168, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència urbanística de canvi d'ús formulada per Sra. Rosa Gil Morón, amb D.N.I núm.
18.831.860-N i domicili en la C/Mestre Giner, núm. 14, en relació amb els següents locals
comercials sitis en la prolongació de la C/Mestre Giner, s/n, i que figuren en la còpia
d'escriptura de propietat aportada:
–Local comercial segon, ubicat en la planta baixa o primera d'edifici situat en Onda, partida
de Palasi, carrer en projecte prolongació de C/Mestre Giner sense número. Ocupa la
superfície construïda de cent nou metres i cinquanta decímetres quadrats, manca de
distribució. Figura inscrit en el Registre de la propietat núm. 2 de Vila-real al tom 750, llibre
182, foli 32, finca 16.925, inscripció 4ª.
–Local comercial primer, ubicat en la planta baixa o primera d'edifici situat en Onda, partida
de Palasi, carrer en projecte prolongació de C/Mestre Giner sense número. Ocupa la
superfície construïda de huitanta-cinc metres i cinquanta-cinc decímetres quadrats, manca
de distribució. Figura inscrit en el Registre de la propietat núm. 2 de Vila-real al tom 750,
llibre 182, foli 29, finca 16.924, inscripció 5ª.
Vist que Sra. Rosa Gil Morón, en la seua instància amb registre d'entrada de data 7
d'octubre del 2004, sol·licita el canvi d'ús d'estos dos immobles, per a rectificar l'escriptura
de propietat dels mateixos als efectes de la seua descripció com a vivenda.
Tenint en compte, segons la documentació aportada per la interessada, que els citats
immobles estan distribuïts com a vivenda des de fa més de trenta anys, constant en

l'expedient declaració firmada per tècnic competent en la que s'acredita que les vivendes
actuals compleixen amb la normativa urbanística, la norma HD-91 d'habilitabilidad i
disseny, Estabilitat de l'edifici i de seguretat i higiene.
Atès que l'ús de vivenda és considerat ús global o dominant en l'article 4.18 del PGOU en
relació amb l'article 4.17, en els que es regula urbanísticament la zona urbana en la que
s'ubica la C/Mestre Giner, s/n (U-2).
Atès que el canvi d'ús sol·licitat s'ajusta 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 de la dita Ordenança.
Atès l'article 1.13 del Reglament de Disciplina Urbanística (Decret 2.187/1978, de 23 de
juny), en el que es regula com a acte subjecte a llicència la modificació de l'ús dels edificis i
de les edificacions en general.
Atès l'informe técnico-jurídic municipal, de data 20 d'octubre del 2004, sobre l'assumpte de
referència.
Atès, de conformitat amb el Decret de delegacions núm. 1172/2003, de 24 de juny, que
l'òrgan competent per a adoptar el present acord és la Junta de Govern Local, en virtut del
punt 4 B.B, en el que es disposa: “.- Concedir i denegar llicències de modificació d'ús
d'edificis i construccions“.
S'eleva a la Junta de Govern local la següent proposta d'acord:
PRIMER. Concedir a Sra. Rosa Gil Morón, amb D.N.I núm. 18.831.860-N i domicili en la
C/Mestre Giner, núm. 14, llicència de modificació d'ús dels seus dos locals comercials sitis
en la C/Mestre Giner, s/n, amb actual nombre de finca registral 16.924 i 16.925, als efectes
de vincular-los a ús residencial de vivenda.
Aquesta llicència es concedeix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
SEGON. Notificar el següent acord a la interessada als efectes legals oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
15è) PROPOSTA DE CLAUSURA D'ACTIVITAT DE BAR EXERCIDA SENSE LLICÈNCIA
PER ANTONIO FERNÁNDEZ MONTES EN CARRER TOSALET, 3.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la denúncia formulada amb registre d'entrada de data 1 de juny de 2004 per Mª
Carmen Martínez Pérez, per les molèsties d'olors i sorolls procedents de l'activitat de bar
C/ Tosalet núm.3-baix, a nom d'Antonio Fernandez Montes.
Vist el comunicat realitzat per la Policia Local, de data 16 de juny de 2004, informant que
“Cervecería Toni“ manca de la corresponent llicència d'obertura.

Vist l'ofici del Tinent d'Alcalde d'Ordenació del territori de tràmit d'audiència prèvia a
l'expedient sancionador, de data 1 de juliol de 2004 rebut pel destinatari en data 13 de juliol
de 2004.
Vist que durant el referit tràmit d'audiència el propietari ha al·legat, per mitjà d'escrit de
data 20 de juliol de 2004, que tancaria el local a partir del 26 de juliol de 2004.
Vist.l'informe de la Policia Local de 18 d'agost de 2004 evidència l'incompliment de la dita
al·legació.
Vista l'acta d'inspecció de l'Enginyer Municipal de data 13 de setembre de 2004, en el que
es va disposar el següent:
“Vista la reclamació del veí, respecte a l'evacuació de fums i olors procedents de la citada
activitat, es comprova la veracitat de les molèsties i s'infoma al mateix temps que no es
disposa de la corresponent llicència municipal“
Atès que, fins data de hui , no ha sigut sol·licitada la preceptiva llicència municipal.
Atès l'informe jurídic del TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de data 20 d'octubre de
2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès el que disposa l'article 18 de la Llei 3/89, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades de la
Generalitat Valenciana, en el que s'habilita a decretar el tancament, sense més tràmit,
d'aquelles activitats que no estiguen en possessió de la corresponent llicència municipal,
prèvia audiència al titular de l'activitat per termini de quinze dies.
Atès el que establix l'article 34.c) de la Llei 4/2003 en el que es disposa que les
Administracions Públiques per a vetlar per l'observança de la legislació reguladora
d'espectacles públics i activitats recreatives disposaran de les facultats de prohibició,
suspensió, clausura i adopció de les mesures de seguretat que consideren oportunes.
Atès que segons el parer de la Jurisprudència del Tribunal Suprem (Veja's STS de 19-1184, 16-12-93 i 9-4-99), les ordes de clausura d'activitat no constituïxen cap sanció sinó
exercici de la potestat de policia, proporcionada a les circumstàncies comprovades en el
cas i adoptada amb les degudes garanties.
Atès el que disposa l'article 1.1 del Reglament de Servicis de les Corporacions Locals
(Decret de 17 de juny de 1955), que permet als Ajuntaments l'exercici de la funció de
policia quan existira pertorbació o perill greu per a la tranquil·litat i salubritat ciutadana.
Atès que correspon a la Junta de Govern Local adoptar l'acord de referència, en virtut del
Decret de l'Alcaldia núm. 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, pel
qual es delega en el dit òrgan (Punt quart, lletra B, apartat C): „4.- Clausurar establiments i
instal·lacions sense llicència o sense ajustar-se a la concedida....“
Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Ordenar Antonio Fernández Montes, amb CIF 19463651-Q i domicili en C/ Sant
Joan, núm.35 de Tals, la clausura immediata de l'activitat de bar exercida en la C/ Tosalet,
núm.3, d'Onda (Castelló), per mancar de llicència municipal d'activitat.

De no verificar-se la clausura immediata de l'activitat, la Corporació se reserva la facultat
d'utilitzar la via de l'execució forçosa per a procedir al tancament d'esta, en els termes dels
articles 95 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques, tot això sense perjuí de l'eventual incoació del procediment
sancionador a càrrec de la Conselleria de Territori i Medi Ambient
SEGON. Acordar l'alçament de la present orde de clausura en el moment de l'obtenció per
l'interessat de la llicència d'activitat definitiva, sempre que l'exercici d'esta s'ajuste al
projecte tècnic i a les condicions de la llicència.
TERCER. Notificar el present acord als interessats en l'expedient i a la Policia Local de
l'Ajuntament, als efectes legals oportuns. “
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
16è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE PLANS D'IMPLANTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES
RADIOELÈCTRIQUES DE TELECOMUNICACIÓ DE LES OPERADORES DE
TELEFONIA MÒBIL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'octubre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord plenari de data 26 d'abril del 2004, pel qual es va aprovar definitivament
l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'infraestructures radioelèctriques
de telecomunicació, que va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 60, de 18 de maig del 2004.
Atès l'article 4.3 de l'Ordenança municipal, en el que es disposa que el Pla d'implantació
presentat per les operadores de telefonia mòbil proporcionarà la informació necessària per
a l'adequada integració de les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança
en l'ordenació mediambiental i territorial, assegurant el compliment de les limitacions
establides en la legislació vigent.
Atès l'article 7 de l'Ordenança municipal, en el que assenyala que la presentació d'un Pla
d'Implantació serà la condició prèvia indispensable perquè el municipi atorgue les llicències
pertinents per a l'establiment de les instal·lacions.
Vistos els Plans d'implantació presentats davant de l'Ajuntament amb registre d'entrada de
10 de gener del 2003 per les mercantils “Retevisión Móvil, SA” (Amena), “Telefónica
Móviles España, S.A” i “Airtel Móvil, S.A” (Vodafone).
Atèsl'informe de l'Enginyer Tècnic industrial, de data 14-10-2004, del que es desprén que
els Plans d'implantació aportats són acords a l'Ordenança aprovada, sense perjuí de les
condicions puntuals que pogueren establir-se en l'atorgament de les llicències.
Considerant que l'òrgan competent per a l'aprovació dels Plans d'Implantació és la
Comissió de Govern (hui Junta de Govern local), de conformitat amb l'article 7 de
l'Ordenança municipal.
Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

PRIMER. Aprovar els Plans d'Implantació per a la instal·lació i funcionament
d'infraestructures radioelèctriques de telecomunicació, presentats davant de l'Ajuntament
d'Onda per les mercantils Retevisión Móvil, S.A” (Amena), “Telefónica Móviles España,
S.A” i “Airtel Móvil, S.A” (Vodafone) al gener del 2003, sense perjuí de les condicions
puntuals que pogueren establir-se en l'atorgament de les llicències corresponents.
Aquesta aprovació no exclou l'obligació d'aquestes operadores de telefonia mòbil, en els
termes de l'Ordenança municipal, de comunicar d'ara endavant les actualitzacions del
contingut del seu Pla d'implantació aprovat que desitgen realitzar, presentant un Programa
de desenvolupament actualitzat.
SEGON. Autoritzar al Negociat d'Urbanisme de l'Ajuntament la represa de la tramitació
dels expedients de llicències d'infraestructures radioelèctrics pendents de resolució, així
com l'admissió a tràmit de les noves sol·licituds d'aquestes llicències que pogueren
presentar-se d'ara endavant per les operadores mencionades dins del present Pla
d'Implantació.
TERCER. Acordar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província, així
com la seua notificació a les operadores de telefonia mòbil de referència, als efectes legals
oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
17è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
JOAQUIN 30 SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA
CONSTRUCCIÓ DE 6 VIVENDES UNIFAMILIARS ADOSSADES, AL CARRER MIQUEL
PERIS 52, 52A, 52B, 52C, 52D I 52E.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'octubre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/87, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Joaquin 30 SL, amb N.I.F. número B-12469623, i domicili al
carrer Carta Pobla cantó Ben-al-abbar , d'Onda, per a la realització d'obres consistents en
la construcció de 6 vivendes unifamiliars adossades, al carrer Miquel Peris 52, 52A, 52B,
52C, 52D i 52E, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canos
Molinos, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 15 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
urbanitzable residencial, sector SUR-3, unitat d'execució Oest, amb programa d'actuació
integrada aprovat amb data 25 de gener de 1.999, 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 del sector SUR-3, i que l'ús
o els usos a què es destina la dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a
aquest aspecte, conté la dita Ordenança.

Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Joaquin 30 SL, amb N.I.F. número B-12469623, i
domicili al carrer Carta Pobla cantó Ben-al-abbar, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la construcció de 6 vivendes unifamiliars adossades, al carrer Miquel Peris
52, 52A, 52B, 52C, 52D i 52E, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan
Canos Molinos, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 15 de setembre de
2.004. El pressupost de les obres es de 506.269'95 euros, les connexions a la xarxa de
clavegueram es de 6 unitats i el constructor Construcciones Mateu SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals).
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.
18è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
JOAQUIN NAVARRO IBAÑEZ, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN
L'ENDERROCAMENT DE LA VIVENDA EXISTENT I CONTRUCCIÓ D'UN EDIFICI DE 4
VIVENDES, I LOCAL EN PLANTA BAIXA, EN L'AVINGUDA DE RIBESALBES NÚMERO
34.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'octubre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/80, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Joaquin Navarro Ibañez, amb N.I.F. Número 18.691.292-C,
i domicili al carrer San Miguel número 10, d'Onda, per a la realització d'obres consistents
en l'enderrocament de la vivenda existent i construcció d'un edifici de 4 vivendes, i local en
planta baixa, en l'avinguda de Ribesalbes número 34, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l'Arquitecte Angel Albert, visat pel col·legi professional corresponent amb data
2 de juliol de 2.004, i estudi de seguretat i salut redactat per l'Arquitecte Tècnic Juan Taús
Matamoros.
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-1, 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 13 d'octubre 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 mateixa: “4.Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Joaquin Navarro Ibañez, amb N.I.F. Número
18.691.292-C, i domicili al carrer San Miguel número 10, d'Onda, per a la realització
d'obres consistents en l'enderrocament de la vivenda existent i construcció d'un edifici de 4
vivendes, i local en planta baixa, en l'avinguda de Ribesalbes número 34, segons projecte
tècnic adjunt redactat per l'Arquitecte Angel Albert, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 2 de juliol de 2.004, i estudi de seguretat i salut redactat per
l'Arquitecte Tècnic Juan Taús Matamoros. El pressupost de les obres es de 131.630 euros,
el número de connexions a la xarxa de clavegueram és de 4 unitats i el constructor
Ingenieria y Obras de Castellón 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.
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.
19è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
Mª CONCEPCIÓN AGUILELLA AGUILELLA, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES
CONSISTENTS EN LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES,
AL CARRER ESCULTOR FOLIA NÚMERO 15.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'octubre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/109, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Mª Concepción Aguilella Aguilella, amb N.I.F. Número
18.942.574-G, i domicili al carrer Historiador Bernardo Mundina número 4-1º-4º, d'Onda,
per a la realització d'obres consistents en la construcció de vivenda unifamiliar entre
mitgeres, al carrer Escultor Folia número 15, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Arquitecte Angel Albert Esteve, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 6
de setembre de 2.004, i estudi de seguretat i salut signat per l'Arquitecta Tècnica Marta
Piquer Martí.
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-5, 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 14 d'octubre 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 Mª Concepción Aguilella Aguilella, amb N.I.F.
Número 18.942.574-G, i domicili al carrer Historiador Bernardo Mundina número 4-1º-4º,
d'Onda, per a la realització d'obres consistents en la construcció de vivenda unifamiliar
entre mitgeres, al carrer Escultor Folia número 15, segons projecte tècnic adjunt redactat
per l’Arquitecte Angel Albert Esteve, i visat pel col·legi professional corresponent amb data
6 de setembre de 2.004, i estudi de seguretat i salut signat per l'Arquitecta Tècnica Marta
Piquer Martí. El pressupost de les obres es de 152.686'92 euros, i el constructor Monticons
XXI 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, i existeix designació de l’Arquitecte
Tècnic com a director de l’obra.
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.
20è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
MARÍA EUGENIA SANZ GAMERO, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA VIVENDA
UNIFAMILIAR, AL CARRER JOAN FUSTER NÚMERO 96.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'octubre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/70, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per María Eugenia Sanz Gamero, amb N.I.F. Número
46124651-Z, i domicili al carrer Alcira número 34-1º-G, d'Onda, per a la construcció d'una
vivenda unifamiliar, al carrer Joan Fuster número 96, segons projecte tècnic adjunt redactat
per l’Arquitecte Pau Arrandis García, i visat pel col·legi professional corresponent amb data
24 de maig de 2.004, i estudi de seguretat i salut redactat per l'Arquitecte Lluís Arrandis.
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
urbanitzable residencial, sector SUR-3, unitat d'execució Oest, amb programa d'actuació
integrada aprovat amb data 25 de gener de 1.999, 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 del sector SUR-3, i que l'ús
o els usos a què es destina la dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a
aquest aspecte, conté la dita Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la

Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a María Eugenia Sanz Gamero, amb N.I.F. Número
46124651-Z, i domicili al carrer Alcira número 34-1º-G, d'Onda, per a la construcció d'una
vivenda unifamiliar, al carrer Joan Fuster número 96, segons projecte tècnic adjunt redactat
per l’Arquitecte Pau Arrandis García, i visat pel col·legi professional corresponent amb data
24 de maig de 2.004, i estudi de seguretat i salut redactat per l'Arquitecte Lluís Arrandis. El
pressupost de les obres es de 196.758 euros, el número de connexions a la xarxa de
clavegueram és d'1 unitat i el constructor Bienvenido Roda Herrero.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals), en els punts previst a la urbanització.
Abans de l'inici de les obres haurà d' aportar designació d'Arquitecte Tècnic com a director
de l'obres.
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.
21è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
CABECAR SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE ÚS ESPECÍFIC AMB
GOLFES PER A FUTURS DESPATXOS, A L'AVINGUDA DE ANDALUCIA NÚMERO 10.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/35, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Cabecar SL, amb N.I.F. número B-12517009, i domicili al
carrer Escultor Folia número 13, d'Onda, per a la construcció de nau sense ús específic
amb golfes per a futurs despatxos, a l'avinguda de Andalucia número 10, segons projecte
tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Miguel Prade Safont, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 13 de gener de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de
seguretat i salut signat per l'Arquitecte Tècnic David Moliner Monedero.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbanitzable industrial zona UI-3
subzona B, amb la urbanització finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a
suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.Concedir i denegar llicències d’obres majors."

En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Cabecar SL, amb N.I.F. número B-12517009, i
domicili al carrer Escultor Folia número 13, d'Onda, per a la construcció de nau sense ús
específic amb golfes per a futurs despatxos, a l'avinguda de Andalucia número 10, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Miguel Prades Safont, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 13 de gener de 2004, el qual inclou como annex estudi
bàsic de seguretat i salut signat per l'Arquitecte Tècnic David Moliner Monedero.. El
pressupost de les obres es de 201.671 euros, i el constructor Cabecar 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.
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos

justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
22è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
CONSTRUCCIONES FLORENCIA YAGÜE SL, PER A L'AMPLIACIÓ DE LA VIVENDA 4ª
EN PLANTA BAIXA I PRIMERA, DEL PROJECTE DE CINC VIVENDES ADOSSADES AL
CARRER ISABEL CLARA SIMÓ NÚMEROS 44 E, F, G I 46 A, B.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'octubre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/104, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Construcciones Florencia Yagüe SL, amb N.I.F. número
B-12364592, i domicili al carrer Alfonso Pallarés número 15, d'Onda, per a l'ampliació de la
vivenda 4ª en planta baixa i primera, del projecte de cinc vivendes adossades al carrer
Isabel Clara Simó números 44 E, F, G i 46 A, B, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Arquitecte Juan Canós Molinos, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 21
de setembre de 2.004.
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
urbanitzable residencial, sector SUR-3, unitat d'execució Oest, amb programa d'actuació
integrada aprovat amb data 25 de gener de 1.999, 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 del sector SUR-3, i que l'ús
o els usos a què es destina la dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a
aquest aspecte, conté la dita Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.Concedir i denegar llicències d’obres majors."

En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Construcciones Florencia Yagüe SL, amb N.I.F.
número B-12364592, i domicili al carrer Alfonso Pallarés número 15, d'Onda, per a
l'ampliació de la vivenda 4ª en planta baixa i primera, del projecte de cinc vivendes
adossades al carrer Isabel Clara Simó números 44 E, F, G i 46 A, B, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canós Molinos, i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 21 de setembre de 2.004. El pressupost de les obres es de
9.871'30 euros, i el constructor Construcciones Florencia Yagüe SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals), en els punts previst a la urbanització.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 3 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (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.
23è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER A FINANÇAR LA IMPRESSIÓ D'UN CATÀLEG SOBRE
LA FLORA D'ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 d'octubre de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura,
que es passa a transcriure literalment
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2004 sobre sol·licitud de
subvenció a la Diputació Provincial de Castelló, a l'empara de les bases publicades en el
Butlletí Oficial de la Província, núm. 39, de 30 de març de 2004, per la qual es convoquen
ajudes a entitats publiques per a la realització d'activitats culturals.
Vist l'acord de la Junta de Govern de data 31 d'agost de 2004 de la Diputació Provincial,
sobre la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per al finançament de la
impressió d'un catàleg sobre la Flora d'Onda, per import de 739 euros.
Atès el disposat a l'article 21 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Diputació Provincial, per import de 739 euros, per al
finançament de la impressió d'un catàleg sobre la Flora d'Onda.
SEGON.- Donar Trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en
la partida pressupostària 2004 451 22608, per l'import de la subvenció, es a dir, 739 euros.
TERCER.- Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
24è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA D'EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA PER A FINANÇAR
L'EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE L'AFIC.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 18 d'octubre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
““Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 26/01/2004, i la seua modificació amb
l'acord de la Junta de Govern Local de data 13/09/04, sobre sol·licitud de subvenció a la
Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme a l’empar de les bases publicades en el DOGV
de data 15/12/2003, per la que es regulen les ajudes en matèria de modernització del
comerç interior per a l'exercici 2004, amb un pressupost de 2.000,00 euros.
Vista la resolució de data de 21/09/2004, amb registre general d’entrada a aquest
Ajuntament de 13/10/04 de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, sobre concessió
a l’Ajuntament d’Onda d’una subvenció per a:
Equipament informàtic (software) per l'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials
(AFIC): 2.000,00 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), s’atribueix a la Comissió de
Govern "3. Sol·licitar i acceptar subvencions".
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per
import de 2.000,00 euros per al equipament informàtic de l' AFIC.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la
partida pressupostària corresponent, per l’import de la subvenció, es a dir, 2.000,00 euros.
TERCER.- Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d’acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
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) DACIÓ DE COMPTE DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURS CONTENCIÓS
ORDINARI NÚMERO 1255/03.
Per Secretaria es dóna compte de la sentència número 199/2004, de 29 de setembre,
dictada pel Jutjat de primera instància número 1 de Castelló, la qual desestima la demanda
de l'Ajuntament en el judici Ordinari nº 1255/2003, contra Iberdrola S.A., en reclamació del
cost d'electrificació de la Unitat d'Execució del carrer Balmes.
2n) 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
dotze hores i quaranta-cinc minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done
fe.

