ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-TRES D'AGOST DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
vint-i-tres d'agost 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 (excusa)
Antonio López Marín de Robles (excusa)
Juan Miguel Salvador Pérez
Joaquín Aguilella Aguilella
Assistits de l'Oficial Major, Secretari P.S., Carlos Forés Furió, i de la Interventora accidental,
Rosa Mª Gómez Sancho.
Existint quòrum suficient, la Presidència declara oberta la sessió, i es procedeix a l'examen
dels assumptes que a continuació es relacionen:
PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 16 D'AGOST 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 16 d'agost
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'ADQUISICIÓ D'UNA PARCEL·LA DE 257'78 METRES QUADRATS AL
CARRER TOSALET Nº 1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 d'agost de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“VIST l'expedient instruït per a l'adquisició d'una parcel·la de 257,78 m2 en el carrer Tosalet
número 1 d'Onda, propietat en proindivís de Juan Lopez Peña, María Josefa Robles
Sanchez, Antonio Peña Sòria i Rosario Robles Lopez.
VIST que la dita parcel·la esta classificada com a vial pel vigent Pla General d'Ordenació
Urbana, el que impedix l'ús privatiu pels propietaris.
VIST l'informe emès per l'Arquitecte municipal en data 17- 05-2004.

VIST l'informe emès per l'Oficial Major en data 13-07-2004.
VIST el certificat de retenció de crèdit emès per la Interventora de Fons en data 7-07 -2003,
i la intervenció de conformitat de la present proposta.
VISTA l'acta d'obertura de pliques, de data 13-08-2004, en la que es presenta l'oferta dels
titulars de la parcel·la.
VIST l'informe favorable de l'Arquitecte Municipal, de data 13-08-2004,en el que manifesta
que l'oferta presentada s'ajusta al plec de clàusules administratives rectores de la
contractació.
CONSIDERANT la competència atribuïda a l'alcalde per l'article 21.1 p) de la Llei 7/1985 de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Adquisicions de béns i drets
quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost
(1.301.023,45) ni els 3 milions d'euros...“
CONSIDERANT el que disposa l'article 23,2,b) de la LBRL: “Correspon a la Junta de
Govern Local ...les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li
atribuïsquen les lleis“, 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.- Adquirir a Juan Lopez Peña, DNI 18909255-N; María Josefa Robles Sanchez, DNI
18930280-S; Antonio Peña Sòria, DNI 05002080-V; i Rosario Robles Lopez, DNI 05006209I, el següent immoble:
Solar en terme d'Onda, Carrer Tosalet, número1. Ocupa la superfície de 257,78 metres
quadrats destinats a vials, Linda: Nord, carrer Tosalet; Sud, Juan Lopez Peña, María
Josefa Robles Sanchez, Antonio Peña Sòria i Rosario Robles Lopez; Est i Oest,
Ajuntament d'Onda, amb referència cadastral 4669244YK3246N (pendent de segregació
cadastral). Inscrit en el Registre de la Propietat de Vila-real-2, tom 768, llibre 351, foli 159,
finca 29771, inscripció 1ª.
Segon.- Satisfer el preu global de 8.985,70 euros.
Tercer.- Requerir a l'adjudicatari perquè procedisca a la firma de l´escriptura pública en el
termini màxim d'1 mes següent a la notificació de l'adjudicació, en la notaria que designe l
´Ajuntament.
Quart.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa l'adquisició de referència, a
càrrec de la partida 2004 432 60000 del Pressupost General vigent.
Quint.- Sufragar l'Ajuntament les despeses que genere la compravenda, excepte l'impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Sext.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i tècnics municipals als efectes
oportuns.
Sèptim.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de l'Ajuntament per a la firma dels documents

necessaris per a l'execució dels anteriors acords.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA DEL CONTRACTE: SERVEI
DE RETIRADA DE VEHICLES AMB GRUA 1998-2003.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 d'agost de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud de la mercantil REMABAPI SL, de data 2/07/2004, de devolució de la
fiança depositada en garantia del contracte de serveis: "Retirada de vehicles amb grua“.
Vist que la Junta de Govern local, en sessió de data 30/11/1998 va adjudicar a REMABAPI
S.L., la contractació del sevei: "Retirada de vehicles amb grua“.
Vist que, en garantia del compliment dels obligacions derivades del contracte, l’interessat va
depositar en la Caixa de l’Ajuntament fiança definitiva per import total de 601,02 euros.
Vist que l'anunci ha estat publicat al BOP numero 89 de data 24/07/2004, i al Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament, pel termini de quinze dies, no havent-se presentat cap
reclamació.
Vist informe de Tresoreria de data 4/08/2004, i l'intervingut i conforme de la present
proposta.
Vist l’informe redactat per l'Enginyer Tècnic Municipal, de data 12/07/2004, en el que
manifesta que no existeixen inconvenients pel que fa a l'execució material que impedisquen
la devolució de la garantia.
Vist el dispost en l'article 47 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
Texte Refós de la Llei de Contractes dels Administracions Publiques.
Atés que ha transcorregut el termini de sis mesos fixat com a període de garantia.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 abril, Reguladora
dels 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
dels Entitats Locals; i la Resolució nombre 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències a la Comissió de Govern, el punt quart de la qual, apartat B, lletra A, atribueix
a la Comissió de Govern: "10.- Aprovar la devolució de garanties."
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Tornar a la mercantil REMABAPI SL amb CIF B-12018107, la fiança depositada
en concepte de garantia definitiva del contracte de serveis: "Retirada de vehicles amb
grua“(1998-2003), per import de 601,02 euros.

SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de Tresoreria els originals de les cartes de pagament.
TERCER.- Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal, als efectes pressupostaris
i comptables oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT: "PLOTERS I ALTRES ARTICLES D'IMPREMTA PER AL MUSEU
DEL TAULELL“.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 d'agost de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la necessitat de procedir a la contractació del subministrament: "Ploters i altres
articles d'impremta per al Museu del taulell“, el pressupost de la qual ascendeix a 25.150,00
euros.
Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP),
segons el qual: Als contractes l'adjudicació dels quals es regix 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 arreplegada en el Capítol III del Títol II de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
Considerant la competència atribuïda a l'Alcalde per l'article 21.1 ñ) de la 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: "Ploters i altres articles
d'impremta per al Museu del taulell“, el pressupost de la qual ascendix a 25.150,00 euros.
Segon.- L'expedient es tramitarà amb caràcter ordinari, mitjançant procediment negociat
sense publicitat (atés que la quantia no supera els 30.050,61 euros). A l'efecte es proposa
sol·licitar als serveis municipals corresponents, per a la seua incorporació a l'expedient, la
documentació necessària.

Tercer.- Completat l'expedient de contractació de conformitat amb el que disposa l'article 69
TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació, aprovant el mateix, i disposant
l'obertura del procediment d'adjudicació.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR Nº
33/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 d'agost 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 33/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “7.Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.- Reconeixement i
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment,
llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i liquidació d’interessos”.
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes
en la proposta d'operacions a ordenar núm. 33/2004 per import de de 97.419,54 euros
(NORANTA-SET MIL QUATRE-CENTS-DENEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CENTIMS)

Nº

NIF

TITULAR

IMPORT

1

B12460093

INSTITUTO MEDITERRANEO DE PREVENCION
SL

2

B12007720

MAQUIVER S L

3

A12211629

HERMANOS MARTIN ALFONSO S A

4

B12049219

FERRETERIA SALVIA S L

5

E12048385

TALLERES GAGIMA C B

6

A50004209

PREVIASA S A

82,80

7

A50004209

PREVIASA S A

828,00

169,13
4.072,62
145,31
57,55
1.815,33

8

A50004209

PREVIASA S A

828,00

9

A12011755

TAULELL SA

10

A50040013

INELSA ZENER

574,20

11

A50040013

INELSA ZENER

52,20

12

A50040013

INELSA ZENER

574,20

13

A50040013

INELSA ZENER

52,20

14

A50040013

INELSA ZENER

574,20

15

A50040013

INELSA ZENER

52,20

16

A50040013

INELSA ZENER

574,20

17

A50040013

INELSA ZENER

52,20

18

A83052407

CORREOS Y TELEGRAFOS S A

19

E12078622

HERMANAS BORDONAU C B

20

B12213153

SERIGRAFIAS LIBRA S L

21

A46100814

WINTON IBERICA S A

301,60

22

A46100814

WINTON IBERICA S A

220,40

23

22503727K

BOSCH IZQUIERDO JUAN DOMINGO

24

B12618666

FADRI EDICIONES S L

232,00

25

18883428Z

REMOLAR ARNAU M ANGELES

300,00

26

18910664H

PRADAS BASELGA FERMIN

27

G12264453

ASOCIACION VECINOS BARRIO SALVADOR

28

G12510822

ASOCIACIO CULTURAL MALABO

1.300,00

29

B12004362

AUTOBUSES FURIO S L

4.739,60

TOTAL

78.363,83

6,71
919,88
62,58

85,60

83,00
300,00

97.419,54

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 33/2004 per import de 97.419,54 euros (NORANTA-SET MIL
QUATRE-CENTS-DENEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS).”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
6è)
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 18 d'agost 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 l’obra de “Urbanitzación Recinto Ferial en Sur 3”, inclusa en el
Plà Provincial d’Obres i Serveis de 2003, aprovat per la Diputació Provincial de Castelló, en
cesio ordinaria de Comissió de Govern de 23 de setembre de 2003.
Vistes la certificació de l’obra “Urbanización Recinto Ferial en Sur 3”, aprovada per la
Diputació Provincial de Castelló, mitjançant Resolució de Presidencia número 2702, de data
28 de juliol de 2004, amb la finalitat de que l’Ajuntament transferisca a la Diputació

l’aportació municipal, que ascendéis a la quantitat de 121,28 euros, segons el següent
detall:
Urbanització
Aportació
“Recinto Ferial Diputació
en Sur 3”
Certificació nº. 6

Aportació
Ajuntament

TOTAL

28,17

121,28

149,45

TOTAL

28,17

121,28

149,45

Vista 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
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.
2004 IR04
62000

TITULAR

N.I.F.

432 DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
P1200000F
Aportació
municipal
certif.nº.6
Urb.Recinto Ferial Sur 3
TOTAL CERTIFICACIONS

IMPORT
EUROS
121,28
121,28

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.
7è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I PAGAMENT
DEL 70% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ
FOTOGRÀFICA D’ONDA “L’ART DE LA LLUM”, CORRESPONENT AL EXERCICI 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 d'agost de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per ANTONIO GARCIA BADENES, President de l’Associació
Agrupació Fotogràfica d’Onda “L’Art de la Llum”, en la que es demana la bestreta del
pagament del 70 % de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004, pel que s'aprova la

subvenció per a l’any 2004 a l’Associació Agrupació Fotogràfica d’Onda “L’Art de la Llum”
(G-12424958) per import de 3.500,00 euros per a finançar despeses de Programes
Culturals, Juvenils i d’Oci i Temps Lliure.
Vista la declaració del President, en la que declara que l’Entitat Associació Agrupació
Fotogràfica d’Onda “L’Art de la Llum” (G-12424958) no es deutora amb la Hisenda
Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vistes les Bases especifiques de les subvencions a programes culturals, juvenils i d’oci i
temps lliure, en les quals s'estableix la possibilitat de la bestreta del 70 %.
Vist l´informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització de la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i
la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:
Pda. Presupuestaria
2004 451 48900

Perceptor

ASSOCIACIO L’ART DE LA LLUM
70 % subv. 2004

N.I.F.
G-12424958

Import - €
3.500,00

SEGON.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I PAGAMENT
DEL 100% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI
SANT PERE, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 d'agost 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 por PEDRO CANOVAS MONFERRER, President de
l’Associació de Veïns del Barri Sant Pere (G12442182) 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 2.100 euros a l’Entitat
Associació de Veïns del Barri Sant Pere d’Onda, per a finançar despeses d’activitats

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

Proveïdor

Concepte

182
3094

José Mª Ibáñez Rocher
Fayos
(Suministros
Hosteleros, S.L.)
Fayos
(Suministros
Hosteleros, S.L.)
Campion
Champion
Champion
Champion
Champion
Distribuciones P. Gil e
Hijos, S.L.
Distribuciones P. Gil e
Hijos, S.L.
Distribuciones P. Gil e
Hijos, S.L.
Distribuciones P. Gil e
Hijos, S.L.
Suministros Guillamon,
S.L.
Suministros Guillamon,
S.L.
Suministros Guillamon,
S.L.
Instalaciones Eléctricas
Badenes, S.L.

Compres camiseria
Compra teixits

216,17
78,30

Compra productes

121,73

Compra productes
Compra productes
Compra productes
Compra productes
Compra productes
Compra begudes

75,45
205,24
288,52
134,02
96,53
141,58

Compra begudes

88,75

Compra begudes

150,25

Compra begudes

86,37

Compra productes

131,78

Compra productes

124,70

Compra productes

87,61

3664
B0400555
B0400585
B0400634
B0400635
B0400657
22972
23157
23410
23850
3387
3470
3552
00000468

Despeses
eléctrica
TOTAL

Import €

instal·lació

127,60
2.154,60

Vist que l’import total de la justificació es igual 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 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 a la subvenció concedida a l’Associació de Veïns
del Barri Sant Pere de Onda (CIF G12442182), corresponent al exercici 2004, per import de
2.100,00 euros per à finançar despeses d’activitats festives i taurines de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 2.100,00 euros a l
´Entitat Associació de Veïns del Barri Sant Pere d’Onda (CIF nº. G12442182 ), 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 DEL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I PAGAMENT
DEL 100% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL CLUB CICLISTA SEPELACO D’ONDA,
CORRESPONENT AL EXERCICI 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 d'agost 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 VICENTE CABEDO SANSANO, President del Club
Ciclista Sepelaco d’Onda, en la que es demana el pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l´aprovació del Conveni de col·laboració suscrit.
Vist 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 CICLISTA SEPELACO (CIF Nº G12223459).
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el Club Ciclista Sepelaco d’
Onda, de data 16 de març de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat de
8.715,00 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

Import €

4050
166

Floristeria Pitarch
Tallers Pagi
Unió C.Alto Palancia
Hnos. Martin Alfonso
Centre 3ª. Edat
Federació de ciclisme
de la C.V.
Federació de ciclisme
de la C.V.

Flors i rams premis
Joc de botzines
Patrocini de Maillot
Vehicle d’ocasió Renault
Menús a 9 €
Organització Challenger

78,00
146,66
2.000,00
1.500,00
990,00
1.100,00

12
918V
77C

Llicencies de Cadet

60,00

35C

A658
A583
A509

Federació de ciclisme
de la C.V.
Federació de ciclisme
de la C.V.
Federació de ciclisme
de la C.V.
Federació de ciclisme
de la C.V.
Federació de ciclisme
de la C.V.
Federació de ciclisme
de la C.V.
Autobuses Furió, S.L.
Autobuses Furió, S.L.
Autobuses Furió, S.L.

A-446

Autobuses Furió, S.L.

61C
61C
57C
345C
60C

Quota Anual

170,00

Llicencies Director deportiu

107,00

Complements arbitrals

95,00

Complements arbitrals

95,00

Llicencies cadet

60,00

Llicencies cadet

887,00

Onda-Ain-Eslida-Onda
Onda-Villarreal-Elche-Onda
Onda-Villarreal-BenidormOnda
Onda-Villarreal-AlmoradíOnda
TOTAL

240,00
427,00
390,00
447,00
8.792,66

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
Ciclista Sepelaco (G-12223459) , corresponent al exercici 2004, per import de 8.715,00
euros per à finançar programes d’activitat, entrenaments i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 8.715,00 euros a l
´Entitat “Club Ciclista Sepelaco” (CIF Nº G12223459), 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.

10è) PROPOSTA D'INFORME DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA FORMULADA PER
CONSTRUCCIONES PLACAR, S.L., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE GARAIGAPARCAMENT D'AUTOMÒBILS AL CARRER CERDENYA Nº 11.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 d'agost de 2004, de l'AlcaldIA, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/40, instruït a instàncies de CONSTRUCCIONES PLACAR,
S.L., sol·licitant llicència per a exercir l´activitat de garaig-aparcament d'automòbils, en
carrer Cerdenya, número 11.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació d’activitat
delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
11è) PROPOSTA D'INFORME DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA FORMULADA PER
NEUMÁTICOS ANDRÉS CATALÁN, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE TALLER DE
REPARACIÓ
D'AUTOMÒBILS,
BRANCA
MECÀNICA
I
ELÈCTRICA
AMB
SUBESPECIALITAT DE SERVEI I REPARACIÓ DE PNEUMÀTICS, AIXÍ COM VENDA DE

RECANVIS, AL CAMÍ DE RÀTILS Nº 1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 d'agost de 2004, de l'Alcaldia, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/54, instruït a instàncies de NEUMÁTICOS ANDRÉS
CATALÁN, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de taller de reparació
d'automòbils, branca mecànica i elèctrica amb subespecialitat de servici i reparació de
pneumàtics, així com venda de recanvis, en Camí de Ràtils, número 1.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de maig,
en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no

comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes.
Prèvia declaració de la urgència acordada per unanimitat, i de conformitat amb l'article 83
en relació amb l'article 113 del Reial Decret 2568/1986, s'acorda debatre fora de l'Ordre del
Dia el següent punt:
DE-1) PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D'ERRORS EXISTENTS EN ELS ACORDS DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 9 I 16 D'AGOST DE 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'agost 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 Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'acord adoptat en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el passat
dia 9-8-2004, pel qual s'aprovà el projecte d'execució de l'obra: ”Infraestructures de
alleugeriment per a la xarxa general unitària”, així com la incoació de l'expedient de
contractació de la mateixa.
Vist l'acord adoptat en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el passat
dia 16-8-2004, pel qual s'aprovà l'expedient de contractació de l'obra: ”Infraestructures
d'alleugeriment per a la xarxa general unitària”, amb càrrec a la partida pressupostària 2004
511 63000.
Vista l'existència de sengles errors materials en els esmentats acords consistents en el nom
del projecte, que ha de ser: “Construcció col·lector Avinguda País Valencià”, i en la partida
pressupostària, que ha de ser la 2004 441 62300.
Considerant el que disposa l'article 105,2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.
Considerant el que disposa l'article 91,4, en relació amb el 82,3 del Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, per qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament, i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, per raons d'urgència motivades per la necessitat d'agilitzar al
màxim el procés de adjudicació i execució de les obres.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Rectificar els errors existents en els acords de la Junta de Govern Local de 9 i 16
d'agost de 2004, i en l'expedient de contractació, respecte al nom del projecte i a la partida
pressupostària, que han de ser: “Construcció col·lector Avinguda País Valencià”, partida
pressupostària 2004 441 62300.
Segon.- Publicar la rectificació al Butlletí Oficial de la Província.”
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.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.
I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent les huit
hores i trenta minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

