ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA TRENTA D'AGOST DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
trenta d'agost de maig de dos mil quatre, es reuneixen en el Saló de Comissions, a fi de
celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, i davall la
Presidència de l’Alcalde, Enrique Navarro Andreu, els següents Tinents d'Alcalde:
María Lidón Adelantado Puchal
José Martínez Belloso
José Miguel Morte Poles
Joaquín Nebot Monzonís (excusa)
Antonio López Marín de Robles
Juan Miguel Salvador Pérez
Joaquín Aguilella Aguilella
Assistits de l'Oficial Major, Secretari P.S., Carlos Forés Furió, i de la Interventora, María
Dolores Zanón García.
Existint quòrum suficient, la Presidència declara oberta la sessió, i es procedeix a l'examen
dels assumptes que a continuació es relacionen:

PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 23 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 23
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'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC "TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 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 Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'expedient tramitat per a la contractació de la gestió del servei públic "Transport urbà
de viatgers".
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2-08-2004 ,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 16-08-2004.
Vist l'informe de l'Enginyer Tècnic Municipal, de data 23-08-2004 sobre examen i valoració
de l'única oferta presentada.
Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 24-08-2004, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Autobusos Furió, SL
Considerant la competència atribuïda al Ple per l'article 22.2 n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de 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 l'Acord plenari de 30
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.- Declarar vàlid l'expedient de contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte a la mercantil Autobusos Furió, SL, amb CIF B-12004362
com a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat oferida i
un termini inicial d'execució de dos anys, prorrogables anualment fins al màxim legal
permès.
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 el gasto que per a l'Ajuntament representa la prestació del servei a càrrec
de la partida 2004 513 22300 del Pressupost General vigent.
Quint. Traslladar el present acord als servicis d'Intervenció, Tresoreria, i Ordenació del
Territori municipals perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.
Sext.- Facultar al Sr. Alcalde-President 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 D'APROVACIÓ DE L'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 25 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
Servicis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Resultant que la Junta de Govern Local, en data 23 d'agost del 2004, va aprovar la
incoació d'expedient per a la contractació del subministrament: “Ploters i altres articles
d'impremta per al Museu del taulellet”, el pressupost de la qual ascendeix a 25.150,00
euros, IVA inclòs.
Vistos els informes del servici de data 20 d'agost del 2004, i jurídic de data 25 d'agost del
2004, així com el certificat de retenció de crèdit de data 16 d'agost del 2004.
Vista la fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per la Interventora municipal.
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 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 ordinari i els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, que han de regir el procediment negociat sense
publicitat per a l'adjudicació del subministrament.
Segon.- Aprovar el gasto corresponent a càrrec de la partida pressupostària 2004 451
22608 del pressupost vigent, on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer.-Sol·licitar ofertes a empreses capacitades per a la realització de l'objecte del
contracte, sense que el seu número siga inferior a tres, sempre que això siga possible,
fixant amb la seleccionada el preu del mateix i deixant constància de tot això en
l'expedient.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA DEL CONTRACTE:
SUBMINISTRAMENT AUDIOVISUAL MUSEU DEL TAULELL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 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,
en ús de les facultats delegades per decret número 1172/2003, de data 24 de juny.

Vista la sol·licitud de Fotosíntesi S.C.P., de data 17/12/2003, de devolució de la fiança
dipositada en garantia del contracte de subministrament d'un audiovisual sobre el Museu
del Taulell.
Vist que la Comissió de Govern, en sessió de data 24/03/2003 va adjudicar definitivament a
FOTOSINTESI SOCIETAT CIVIL PRIVADA, CIF G-61209763, la contractació del
subministrament d'Audiovisual sobre el Museu del Taulell.
Vist que, en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte, l’interessat
va dipositar en la Caixa de l’Ajuntament fiança definitiva per import total de 1.174,43 euros,
constituïda en metàl·lic.
Vist que l'anunci ha estat publicat al BOP número 9 de data 20/01/2004, i al Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament, pel termini de quinze dies, no havent-se presentat cap
reclamació.
Vist l'informe de Tresoreria de data 07/01/2004, i l'intervingut i conforme de la present
proposta.
Vist l’informe redactat pel Director del Museu del Taulell “Manolo Safont”, de data
10/01/2004, 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 R.D. Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Atès que ha transcorregut el termini de dotze 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 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 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 FOTOSINTESI SOCIETAT CIVIL PRIVADA, CIF G-61209763, la
fiança dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte de subministrament d'un
audiovisual sobre el Museu del Taulell, per import de 1.174,43 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 a la Intervenció Municipal, als efectes pressupostaris i comptables
que siguen oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

5è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT, PER AL FINANÇAMENT DE LA
REALITZACIÓ DE L’INVENTARI I RESTAURACIÓ DELS FONS DEL MUSEU DEL
TAULELL “MANOLO SAFONT”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 d'agost de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord de la Comissió de Govern, de data 19 d'abril de 204, sobre sol·licitud de
subvenció a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a l'empara de l'Orde de 8 de març
de 2004, per al finançament de la realització de l’inventari i restauració dels fons del Museu
del Taulell “Manolo Safont”, amb un pressupost de 18.000 euros.
Vista la resolució del secretari autonòmic de Cultura i Política Lingüística, de data 3 d'agost
de 2004, sobre concessió a l’Ajuntament d’Onda de subvenció per imkport de 2.500 euros.
I segons les competències atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, l'article 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i la Resolució de l'Alcaldia número 1172 de data 24 de juny
del 2003 de delegació de competències, que atribuïx a la Comissió de Govern en el punt
quart B, lletra A“3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per import
de 2.500 euros, per al finançament de la realització de l’inventari i restauració dels fons del
Museu del Taulell “Manolo Safont”.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en
les partides pressupostàries 2004 121 14100 i 2004 313 16000, per l’import de la
subvenció, es a dir, 2.500 euros.
TERCER.- Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d’acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
6è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR Nº
34/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 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 34/2004, 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. 34/2004 per import de 92.066,77 euros
(NORANTA-DOS MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
Nº

NIF
1 18930280S
2 18881842S
3 B12520532
4 A12377297
5 18972000J
6 72644196F
7 B12091245
8 B12360012
9 A08009722
10 A08009722
11 G28029643
12 B12091245
13 B12091245
14 B12091245
15 B12202503
16 B12202503
17 A28354520
18 A28354520
19 52799767R
20 A46229290
21 B46968962
22 18955255N
23 73352062W
24 18941334Y
25 18822793F
26 B12343745
27 18894853P
28 18930961Y

TITULAR
ROBLES SANCHEZ M JOSEFA
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA S A
LIZONDO LENGUA JUAN BAUTISTA
SAIJAS GARCIA JAVIER
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
GAS NATURAL CEGAS S A
GAS NATURAL CEGAS S A
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
CEDIPSA
CEDIPSA
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
VALPAMA S L
FRIAS MORENO FERNANDO
MARTINEZ RUIZ DELFIN
LOPEZ LOPEZ MARIA INMACULADA
DIAGO GARCIA RAMON
SERRERIA Y PALETS CHIVA S L
APARICI ESCRIG ALVARO
TIO GUILLAMON DOLORES

IMPORT
191,31
120,00
10.708,67
23.489,77
110,20
11.542,00
167,39
195,72
132,08
156,75
104,57
163,33
167,39
167,39
174,81
107,49
115,08
130,91
174,00
128,76
119,07
24,46
11,59
11,59
11,59
80,68
48,92
44,30

29 18930961Y
30 B12593026
31 18885352Y
32 A12021713
33 B12049219
34 B12267985
35 B12092292
36 B12092292
37 B12623179
38 B12092292
39 B12092292
40 B12049219
41 73353854T
42 73353854T
43 73353854T
44 18885352Y
45 18885352Y
46 B46394987
47 B46394987
48 B12049219
49 A46138921
50 B12032157
51 B12095394
52 E12611901
53 B12049219
54 A83052407
55 B12448643
56 A78923125
57 B12032157
58 B12360012
59 18972000J
60 18972000J
61 B12091245
62 B96046875
63 B12360012
64 B12360012
65 G28029643
66 G28029643
67 G28029643
68 G28029643
69 G28029643
70 G28029643
71 G28029643
72 G28029643
73 G28029643
74 G28029643
75 G28029643
76 G28029643
77 B12091245
78 18968591P

TIO GUILLAMON DOLORES
SERPAC XXI S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
TERRAZOS GIMENO S A
FERRETERIA SALVIA S L
PREF Y MATERIALES GARCIA S L
APEC S L
APEC S L
DOFOLECTRIC SL
APEC S L
APEC S L
FERRETERIA SALVIA S L
BADENES PEREZ JUAN
BADENES PEREZ JUAN
BADENES PEREZ JUAN
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
ELECTRONICA GUIREX S L
ELECTRONICA GUIREX S L
FERRETERIA SALVIA S L
ELECTRONIC TRAFIC S A
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
NEUMATICOS ANDRES CATALAN S L
LAVADOS CASAN CB
FERRETERIA SALVIA S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
EMYTEL COMUNICACIONES S L
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
LIZONDO LENGUA JUAN BAUTISTA
LIZONDO LENGUA JUAN BAUTISTA
GRAFICAS CASTAÑ S L
RGR ASESORIA Y GESTION DE SISTEMAS
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
GRAFICAS CASTAÑ S L
GOMEZ MONTOLIU JUAN CARLOS

44,30
10.177,41
44,59
95,90
17,34
184,76
45,24
46,40
2.864,05
348,36
348,36
9,78
2.835,04
655,40
232,00
126,10
44,64
81,20
139,20
238,84
423,91
721,00
181,90
99,99
596,63
1.095,00
1.003,40
1.346,16
95,00
54,38
488,36
92,80
36,00
992,00
23,70
286,42
348,59
84,68
208,80
203,27
84,68
208,80
208,80
208,80
203,00
84,68
70,52
256,41
661,55
765,60

79 B12202503
80 B12202503
81 B12202503
82 A28354520
83 A28354520
84 A12046728
85 A12037362
86 A12037362
87 A46229290
88 E12078622
89 E12078622
90 A46229290
91 B12049219
92 B12091245
93 18883428Z
94 B12633533
95 B96046875
96 18907308C
97 B12420782
98 B12540761

INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
CEDIPSA
CEDIPSA
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
RADIO CASTELLON S A
RADIO CASTELLON S A
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
HERMANAS BORDONAU C B
HERMANAS BORDONAU C B
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
FERRETERIA SALVIA S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
REMOLAR ARNAU M ANGELES
INTV PRODUCCIONES S L
RGR ASESORIA Y GESTION DE SISTEMAS
SOLER ESTEVE ASUNCION
GESTION MEDIOS COMUNICACION CS S L
COMUNICACION Y MEDIOS DE LEVANTE S L
TOTAL

48,38
233,64
270,80
360,14
6,49
93,22
696,00
696,00
243,60
684,40
69,60
386,28
66,07
278,40
1.666,00
1.102,00
1.508,00
2.000,00
1.044,00
2.300,19
92.066,77

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 34/2004 per import de 92.066,77 euros (NORANTA-DOS MIL
SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS 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.
7è) PROPOSTA D'INFORME DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA FORMULADA PER
CELIA GARCÍA ÁLVAREZ, PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE BAR-RESTAURANT EN
CARRER MALLORCA, NÚMERO 2-BAIX.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 d'agost de 2004, de l'Alcalde, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/59, instruït a instàncies de Celia García Álvarez, sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de bar-restaurant en carrer Mallorca, número 2-baix.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades, el Reial Decret 2819/82, de 27 d’agost de 1982, pel qual s’aprova el
Reglament General de Policia, Espectacles Públics i Activitats Recreatives i la Llei 4/2003,
de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i Establiments Públics.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques 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 la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques, 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.
8è) PROPOSTA D'INFORME DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA FORMULADA PER
HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORÉS, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE
FABRICACIÓ DE TAULELLETS, PER AMPLIACIÓ, EN CARRETERA VIVER-PUERTO
DE BURRIANA, KM. 57 (FACTORIA 2).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 d'agost de 2004, de l'Alcalde, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/114, instruït a instàncies de HIJOS DE FRANCISCO GAYA
FORÉS, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de fabricació de taulellets, per
ampliació, en carretera Viver-Puerto de Burriana, km. 57 (Factoria 2).
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.
9è) PROPOSTA D'INFORME DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA FORMULADA PER
KERAZUL, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE VENDA MAJOR I
EMMAGATZEMAMENT DE TAULELLETS, EN CARRER CANTABRIA, NÚMERO 10.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 d'agost de 2004, de l'Alcalde, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/72, instruït a instàncies de KERAZUL, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l'activitat de venda major i emmagatzemament de taulellets, en carrer
Cantabria, número 10.
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.
10è) PROPOSTA D'INFORME DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA FORMULADA PER
MARIA CASTELLÓ OSUNA, PER A EXERCIR L´ACTIVITAT DE JOIERIARELLOTGERIA, EN LOCAL DOTAT D'AIRE ACONDICIONAT, PER TRASLLAT A
CARRER ALCIRA, NÚMERO 11.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 d'agost de 2004, de l'Alcalde, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/39, instruït a instàncies de MARIA CASTELLÓ OSUNA,
sol·licitant llicència per a exercir l´activitat de joieria-rellotgeria, en local dotat d'aire
acondicionat, per trasllat a carrer Alcira, 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
TECNOPAMIC, S.A., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE TALLER DE FABRICACIÓ,
REPARACIÓ I MUNTATGE DE MAQUINÀRIA EN GENERAL, EN APEADERO DE BETXÍ,
3, PER CANVI DE TITULARITAT I AMPLIACIÓ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 d'agost de 2004, de l'Alcalde, que es passa a transcriure literalment:
“ Vist l'expedient número 643/04/41, instruït a instàncies de TECNOPAMIC, S.A., sol·licitant
llicència per a exercir l'activitat de taller de fabricació, reparació i muntatge de maquinària
en general, en Apeadero de Betxí, 3, per canvi de titularitat i ampliació.
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.
12è) PROPOSTA D'INFORME DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA FORMULADA PER
TRANSPORTES JOSE PRADAS, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE AGÈNCIA DE
TRANSPORTS, EN CAMÍ COLADOR, NÚMERO 12, CANTÓ CARRER RIOJA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 d'agost de 2004, de l'Alcalde, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/35, instruït a instàncies de TRANSPORTES JOSE
PRADAS, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de agència de transports, en
Camí Colador, número 12, cantó carrer Rioja.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació

d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

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

