ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA DOTZE DE GENER DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
dotze de gener 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 acctal., Rosa
María 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 5 DE GENER 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 5 de
gener 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'APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ
DE 240 NÍNXOLS AL CEMENTERI MUNICIPAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist el projecte de construcció de 240 nínxols al Cementeri Municipal, redactat per
l'Enginyer de la mercantil Indecas S.L., Alfonso de Cachavera Guimerá, el pressupost del
qual ascendeix a la quantitat de 128.358,13 euros.
Vist el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat mitjançant decret 2263/74, de 20
de juliol, i publicat al BOE número 197, de data 17 d'agost de 1974, l'article 55 del qual diu:
“LOS EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFORMA DE CEMENTERIOS SE INSTRUIRAN POR LOS
AYUNTAMIENTOS CON INFORME DEL JEFE LOCAL DE SANIDAD. TERMINADA LA TRAMITACION, EXPEDIENTE Y
PROYECTO SE REMITIRAN A LA JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD QUE, EN UNION DE SU INFORME, LOS
ELEVARA AL GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA PARA SU APROBACION DEFINITIVA.”

Atès que l'òrgan competent per a l'autorització de les obres és la Conselleria de Sanitat.
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.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el projecte de construcció de 240 nínxols al Cementeri Municipal,
redactat per l'Enginyer de la mercantil Indecas S.L., Alfonso de Cachavera Guimerá, el
pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 128.358,13 euros.
SEGON.- Traslladar el present acord i un exemplar del projecte tècnic a la Conselleria de
Sanitat, als efectes d'emissió de l'informe previst en l'article 55 del Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚMERO 1/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de gener 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 1/2004, 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 2003 , 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 número 1/2004, per import de 1.632,35 EUROS (MIL

SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÉNTIMS )
NÚMERO

N.I.F.

TITULAR

IMPORT EUROS

1 A83052407

CORREOS Y TELEGRAFOS S A

1.163,00

2 A83052407

CORREOS Y TELEGRAFOS S A

469,35

TOTAL

1.632,35

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar número 1/2004, per import de 1.632,35 EUROS (MIL SIS-CENTS
TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÉNTIMS ) “
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 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
MEDITERRÁNEA NORTE SISTEMAS DE CABLE, S.A., PER A LA REALITZACIÓ
D'OBRA CIVIL PER AL NODE SECUNDARI 4A6C ALS CARRERS ROS D'ORSINS,
FALCONS, ALZIRA, MOLÍ, VALLAT, TOGA, GÓMEZ FERRER I ALTRES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/119, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Mediterránea Norte Sistemas de Cable, S.A., amb N.I.F.
número A-81.237.869, i domicili al carrer Hnos. Bou, nº 16, de Castelló, per a la realització
d'obra civil per al node secundari 4A6C, als carrers Ros D'Orsins, Falcons, Alcira, Moli,
Vallat, Toga, Gómez Ferrer i altres, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer
José Luis Avendaño Torres, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 16
d'octubre 2.003, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el viari 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 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 2003, de

delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
Comissió de Govern: “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 Mediterránea Norte Sistemas de Cable, S.A., amb
N.I.F. número A-81.237.869, i domicili al carrer Hnos. Bou, nº 16, de Castelló, per a la
realització d'obra civil per al node secundari 4A6C, als carrers Ros D'Orsins, Falcons,
Alcira, Moli, Vallat, Toga, Gómez Ferrer i altres, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Enginyer José Luis Avendaño Torres, i visat pel col·legi professional corresponent amb
data 16 d'octubre 2.003, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El
pressupost de les obres es de 68.030'70 euros, i el constructor Ferrovial-Agroman SA.
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.
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: 10 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).
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

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

