ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-SIS D'ABRIL DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
vint-i-sis d'abril 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 de l'Oficial Major, Secretari P.S., Carlos Forés Furió, 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 19 D'ABRIL 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 19 d'abril
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'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
LLOGUER D'UN LOCAL PER A DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 d'abril 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'informe del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea de Presidència, de data 24-03-2004, en
el que manifesta la urgència de traslladar les dependències de la Policia local, atès que en
l'actualitat les instal·lacions no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat i
operativitat.

VIST que l'Ajuntament manca d'un local en propietat adequat en el que ubicar a la Policia, i
atès que el nou edifici administratiu pendent de construcció encara no té contractada la
seua execució.
CONSIDERANT el que disposa l'article 9 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: els contractes privats de les Administracions Públiques es
regiran quant a la seua preparació i adjudicació, en defecte de normes administratives
específiques, per la present Llei i les seues disposicions de desenvolupament i quant als
seus efectes i extinció, per les normes de dret privat. Als contractes de compravenda,
donació, permuta, arrendament i la resta de negocis jurídics anàlegs sobre bens immobles,
propietats incorporals i valors negociables se'ls aplicaran, en primer lloc, quant a la seua
preparació i adjudicació, les normes de la legislació patrimonial de les corresponents
Administracions Públiques.
CONSIDERANT el que disposa l'article 67 del TRLCAP, segon 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.
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 la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Incoar expedient per a la contractació de l'arrendament: “Local per a dependències
Policia Local“.
Segon.- L'expedient es tramitarà amb caràcter ordinari, mitjançant procediment obert i
forma de concurs. 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.
3r)
PROPOSTA D'INCOACIO D'EXPEDIENT PER A L'ALIENACIÓ D'IMMOBLES
MUNICIPALS ZONES U-6, PRIMERA FASE I SUR-9.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 20 d'abril 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 aquest Ajuntament és titular dels següents immobles:
-Solar situat en carrer Colomer núm. 3 (SUR-9), amb 23.029 m2 de superfície.
-Solar situat en carrer Sicília núm. 16, amb 1.873 m2 de superfície.
-Solar situat en carrer Nàpols núm. 6, amb 855 m2 de superfície.
VIST que els immobles figuren inscrits en l'Inventari de Béns municipal, amb caràcter
patrimonial, dins de l'epígraf d'immobles, números 113 i 59 a) i b) respectivament.
VIST que l'interès general aconsella posar sòl a disposició de la iniciativa privada amb la
finalitat de regular el mercat de terrenys i facilitar l'execució del planejament.
CONSIDERANT que conforme a el que disposa l'article 112 del RD 1372/86, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament de Bens de les Entitats Locals, l'alienació de bens
patrimonials es regirà quant a la seua preparació i adjudicació per la normativa reguladora
de la contractació de les Corporacions Locals.
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 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 l'acord plenari de data 30/06/2004, de delegació de competències
en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Incoar expedient ordinari (atès que no hi ha urgència ni emergència en el mateix),
per a l'alienació per mitjà de procediment obert i forma de subhasta (per mandat legal),
dels següents immobles municipals:
-Solar situat en carrer Colomer núm. 3 (SUR-9), amb 23.029 m2 de superfície.
-Solar situat en carrer Sicília núm. 16, amb 1.873 m2 de superfície.
-Solar situat en carrer Nàpols núm. 6, amb 855 m2 de superfície.
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.
4t) PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA:
“CENTRO DE MÚSICA Y DANZA.”
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 d'abril 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 el projecte d'execució de l'obra “Construcció centre música i dansa“, redactat per
l'Arquitecte municipal, Salvador Forés Furió, el pressupost base de licitació del qual
ascendeix a 1.400.358,23 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 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 disposen 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.
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 l'acord plenari de data 30/06/2004, de delegació de competències
en la Comissió de Govern.
Eleve la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar el projecte d'execució de l'obra “Construcció centre música i dansa“,
redactat per l'Arquitecte municipal, Salvador Forés Furió, el pressupost base de licitació del
qual ascendeix a 1.400.358,23 euros.
Segon.- Incoar expedient per a la contractació ordinària de la referida obra (atès que no hi
ha urgència ni emergència en la mateixa), mitjançant de procediment obert i forma de
concurs (atès que l'oferta econòmica no és l'únic criteri objectiu que ha de servir de base
per a l'adjudicació). A l'efecte es proposa sol·licitar als serveis municipals corresponents la
documentació necessària per a la seua incorporació a l'expedient.
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'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE TAULELLS FAÇANA MUSEU DEL TAULELL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'abril 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.
Vista la petició formulada per la Tinent Alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, i davant de la
necessitat de procedir a la contractació del subministrament: "Taulells per a façana del
Museu de Taulell", el pressupost de la qual ascendeix a 78.363,83 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 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 disposen 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.
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 la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Incoar expedient per a la contractació del subministrament: “Taulells per a façana
del Museu del Taulell“, el pressupost de la qual ascendeix a 78.363,83 euros.
Segon.- L'expedient es tramitarà amb caràcter ordinari, per mitjançant de procediment
negociat sense publicitat, donada l'especificitat tècnica i artística dels bens a subministrar,
que fan que només es puguen encomanar a un únic proveïdor, d'acord amb l'article 182 c)
del TRLCAP. 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.

6è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA
CONSULTORIA “PROJECTE OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 d'abril 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 19 d'abril del 2004, va aprovar la incoació
d'expedient per a la contractació del servei “Projecte oficina atenció al ciutadà“, el
pressupost de la qual ascendeix a 28.500,00 euros, IVA inclòs.
Vist l'informe raonat del servei de data 14-04-2004.
Vist l'informe jurídic de data 20-04-2004.
Vista la retenció de crèdit de data 16-04-2003, i l'intervingut i conforme adjunt.
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 la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació i els plecs de clàusules, que han de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la consultoria “Projecte
oficina atenció al ciutadà“, per import de 28.500,00 euros, IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a càrrec de la partida pressupostària 2004 121
22710 del pressupost vigent, on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer.- Consultar almenys a tres empreses capacitades per a l'execució del contracte.”
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 MODIFICACIÓ NÚMERO DOS DEL CONTRACTE
D'OBRES: “CONSTRUCCIÓN MUSEO DEL AZULEJO”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“D. Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, en ús de les facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'Alcaldia núm.

1172/2003, de data 24 de juny.
VIST l'expedient tramitat per a la modificació del contracte de referència.
RESULTANT que l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 24 de setembre del 2001,
va acordar adjudicar a la mercantil Barbi Gres Mediterrani, S.A, el concurs convocat per a
la contractació de l'obra “Museo del Azulejo 1a fase“ d'acord amb la seua oferta per import
de 2.885.942,96 euros, i un termini d'execució plurianual.
RESULTANT que com a conseqüència de l'anterior, en data 25 d'octubre del 2001, es va
firmar el corresponent contracte administratiu.
RESULTANT que la Junta de Govern Local, en data 8 de març del 2004 va aprovar la
modificació núm.1 del contracte d'obra “Museo del Azulejo 1a fase“, en la quantia de
233.863,20 euros, el que es va formalitzar en contracte administratiu de data 22 de març
del 2004.
CONSIDERANT que en l'execució de les obres compreses en el projecte de referència
s'ha advertit la necessitat de complementar les mateixes a fi de millorar el seu resultat final,
i que les modificacions obeeixen a raons d'interès públic, les quals impliquen un sobre cost
de 279.957,53 euros.
VIST l'informe del Director facultatiu de les obres, de data 23 de febrer del 2004, en el que
ja adverteix la necessitat de contemplar una sèrie d'actuacions complementàries a l'obra
principal, a causa de necessitats imprevistes, que fan necessari redactar un Projecte
complementari núm.2.
VIST el Projecte complementari núm.2 de l'obra “Museo del Azulejo 1a fase“, redactat per
Albert Viaplana/David Viaplana Arqts., SL.
VIST l'informe jurídic de data 22 d'abril del 2004, així com la retenció de crèdit i fiscalització
emeses per Intervenció en data 22 d'abril del 2004.
VISTA la conformitat a la modificació expressada pel contractista mitjançant la signatura
dels preus reflectits en el Projecte complementari núm.2.
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.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar el Projecte complementari núm.2 de l'obra “Museo del Azulejo 1a fase“,
redactat per Albert Viaplana/David Viaplana Arqts., SL .
Segon.- Modificar el contracte subscrit en data 25 d'octubre del 2001, amb la mercantil
Barbi Gres Mediterrani, SA, hui BM3 Obres i Serveis, SA, CIF A-96687249, introduint les
variants detallades en el Projecte complementari núm.2 de l'obra “Museo del Azulejo 1a
fase“.
Tercer.- Requerir a l'adjudicatari perquè reajuste la fiança definitiva i firme el contracte en

els terminis de quinze i trenta dies naturals, respectivament, des de la recepció de la
notificació del present acord.
Quart.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa la modificació del contracte
de referència, que ascendeix a un cost total de 279.957.53 euros, IVA inclòs, a càrrec de la
partida 2004 451 60100 del Pressupost General vigent.
Cinquè.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i tècnics municipals als efectes
oportuns.
Sisè.- 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.
8è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES:
“RENOVACIÓN URBANA CALLE MONSEÑOR FERNANDO FERRIS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 d'abril 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 que m'han sigut delegades per Decret de l'Alcaldia núm.
1172/2003, de data 24 de juny.
VIST l'expedient tramitat per a la modificació del contracte de referència.
RESULTANT que la Comissió de Govern municipal en sessió de data 4 d'agost del 2003
va aprovar el projecte tècnic i la incoació d'expedient de contractació de l'obra “Renovació
urbana del Carrer Monsenyor Fernando Ferrís“, redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i
Ports de la mercantil INDECAS, S.L., Alfonso de Cachavera Guimerá, el pressupost base
de licitació del qual ascendeix a 448.997,16 euros.
RESULTANT que la Comissió de Govern municipal, en sessió de data 11-8-2003, va
aprovar l'expedient de contractació, així com la licitació pública, mitjançant de procediment
obert i forma de concurs.
RESULTANT que la Comissió de Govern municipal, en sessió de data 21-10-2003, va
aprovar l'adjudicació del contracte per a l'execució de l'obra: “Renovació urbana del Carrer
Monsenyor Fernando Ferrís“ a l'empresa LUIS BATALLA, S.AU, per un preu de 412.892,00
euros, i un termini d'execució de 3 mesos, firmant-se el corresponent contracte
administratiu en data 6 de novembre del 2003.
VIST que no obstant això, es detecta la necessitat de realitzar modificacions en el disseny
original, no previstes en el seu moment, com el canvi en la pavimentació de la zona verda
de l'avinguda Montendre i l'increment del mobiliari urbà, que fan necessari reajustar el
projecte inicial a través d'un Projecte modificat.
VIST el Projecte modificat núm.1 de l´obra ”Renovació urbana del Carrer Monsenyor
Fernando Ferrís”, redactat en el mes de març per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports de
la mercantil INDECAS, SL, Alfonso de Cachavera Guimerá.

VIST l'informe jurídic de data 22 d'abril del 2004, i els informes tècnics de data 6 de febrer
del 2004 i 22 d'abril del 2004, així com la retenció de crèdit i fiscalització emeses per
Intervenció en data 22 d'abril del 2004.
CONSIDERANT el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar el Projecte modificat núm.1 de l´obra: “Renovació urbana del Carrer
Monsenyor Fernando Ferrís”, redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports de la
mercantil INDECAS, S.L., Alfonso de Cachavera Guimerá.
Segon.- Modificar el contracte subscrit en data 06-11-03 amb l'empresa LUIS BATALLA,
SAU, introduint les variants detallades en el Projecte modificat núm.1 de l´obra: “Renovació
urbana del Carrer Monsenyor Fernando Ferrís”.
Tercer.- Requerir a l'adjudicatari perquè reajuste la fiança definitiva i firme el contracte en
els terminis de quinze i trenta dies naturals, respectivament, des de la recepció de la
notificació del present acord.
Quart.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa la modificació del contracte
de referència, que ascendeix a un cost total de 172.369,88 euros, IVA inclòs, a càrrec de la
partida 2004 511 63000 del Pressupost General vigent.
Cinquè.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i tècnics municipals als efectes
oportuns.
Sisè.- 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.
9è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L'AGÈNCIA VALENCIANA DE
TURISME PER A FINANÇAR LA REIMPRESSIÓ DE TRÍPTICS DELS MUSEUS
D'ONDA, PLÀNOLS I POSTALS TURÍSTIQUES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril de 2004, del Tinent
Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la Resolució de 2 de desembre de 2003 del president executiu de l'Agència
Valenciana de Turisme, publicada en el DOGV de 15 de desembre de 2003, per la qual
s'aprova el programa de suport a la difusió de la marca turística de la Comunitat
Valenciana.

Vist que l’Ajuntament d’Onda té dins dels seus objectius la promoció del patrimoni i el
turisme de la ciutat i va a realitzar una reimpressió de tríptics dels museus d’Onda, un
plànol turístic i postals turístiques.
Vists els certificats de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 23 de març
de 2004, i número d'operació: 2.2004.1.02306; de 24 de febrer, i número d’operació:
2.2004.1.01195; de 16 d’abril de 2004 i número d’operació: 2.2004.1.03115.
I segons les competències atribuïdes per l'art. 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, l'art. 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003, de data 24 de
juny de 2003, organització municipal i delegació de competències, en el punt quart, B.A.),
s’atribuïx a la Comissió de Govern “3.Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar a l'Agència Valenciana de Turisme, subvenció per a la difusió de la
marca turística de la Comunitat Valenciana per a finançar la reimpressió de tríptics dels
museus d’Onda, a les postals turístiques i al pla turístic guia turística per a la promoció del
turisme que va a realitzar aquest Ajuntament, a l'empara de la Resolució de 2 de desembre
de 2003, publicada en el DOGV de 15 de desembre de 2003, per un import de 4.689,40
euros (IVA exclòs).
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en la Resolució de 2
de desembre de 2003, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
10è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA CONTRACTE
“RECOGIDA BASURAS URBANAS Y LIMPIEZA VIARIA”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'abril 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 la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., de data
12/02/2004, de devolució de la fiança dipositada en garantia del contracte “Recogida
basuras urbanas y limpieza viaria”, adjudicat en sessió plenària de 31/05/1990; formalitzat
en document administratiu en 09/07/1990; i que va finalitzar en 30/04/1999.
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 13.385,05

euros, constituïda mitjançant aval.
Vist que l'anunci ha estat publicat al BOP número 29 de data 06/03/2004, 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 09/03/2004, i l'intervingut i conforme de la present
proposta.
Vist l’informe redactat per l'Enginyer Tècnic Municipal, de data 03/03/2004, 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 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 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 la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb CIF A28037224, la fiança per import de 13.385,05 euros, dipositada en concepte de garantia
definitiva del contracte del servei: “Recogida de basuras urbanas y limpieza viaria”, subscrit
amb data 09/07/1990.
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.
11è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 16/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 d'abril 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 16/2004, 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. 16/2004 per import de 93.213,04 euros
(NORANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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

NIF
73364408C
A40001430
B12007720
73382617J
52799569X
A46111654
B12018487
5367287F
18941206Q
73380655Y
18958063Z
38392042M
A12265336
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12202503
B12365243
B12331096
18891671T
A12265336

TITULAR
LAGE COLLADO VICENTE
ADESLAS S A
MAQUIVER S L
MADUEÑO CABALLERO ANTONIO
GARCIA VELASCO JAVIER
PEISA
TECNOKLIMA S L
GARCIA GOYENECHE PILAR
BLASCO BARBA HERMINIA ENCARNACION
VALERO BELINCHON JOSE
IBAÑEZ BOU JESUS
CALVO PASTOR ENRIQUE
CANON SISTEMAS DE OFICINA
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
HNOS SAMPER CLARAMONTE S L
PAPELERIA MAGOVI S L
ESCRIBANO MARTI M CARMEN
CANON SISTEMAS DE OFICINA

IMPORT €
17,72
4.270,29
793,27
2.167,14
73,21
66,26
113,68
94,32
207,00
49,60
2.067,98
538,00
199,00
13.988,59
665,00
19,08
406,01
82,75
228,82
798,42
112,29
320,30
110,34
3.248,81
1.745,80
8,99
793,34
173,45

29
30
31
32
33
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
76
77
78

A46229290
A46229290
A46229290
B12360012
99012653
B46616009
5367287F
B12004362
B12004362
B12004362
18966522D
73353703X
B12067609
B12547121
B12612768
B12518502
B46699864
18984154T
B12030300
B12360012
B12004362
B12004362
B12004362
5367287F
5367287F
5367287F
5367287F
5367287F
5367287F
5367287F
5367287F
5367287F
5367287F
5367287F
B12004362
B12096202
20404503F
B12067609
E12405213
E12101192
Q6255021E
B12543963
Q6255206B
F12024832
Q1200067E
Q6255045D
Q6255028J
Q6255207J
52941517W
B80441306

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
GRAFIQUES ONDA S L
SAMIRA MOHAMED MUSTAFA
LEVANTINA DE SERVICIOS GENERALES SL
GARCIA GOYENECHE PILAR
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
GARCIA GISBERT FRANCISCO JOSE
AGUILELLA ORTELLS VICENTE
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
ANIMANDI CASTELLO S L
COMPUTALIA SL
MARTI & BELLMUNT S L
ASCENSORES PERTOR S L
NUÑEZ SILVESTRE ALEJANDRO ALEXIS
FOTO ESCRIG S L
GRAFIQUES ONDA S L
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
GARCIA GOYENECHE PILAR
AUTOBUSES FURIO S L
OFIMAQUINAS S L
BELDA CASANOVA CESAR
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
GUARDERIA INFANTIL BARRUFETS C B
GUARDERIA NANOS
BENADRESA
CENTRE DE EDUCACIO INFANTIL BRESSOL S L
COLEGIO PUBLICO M CABALLERO
COLEGIO MARIA ROSA MOLAS
COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
COLEGIO BALTASAR RULL
COLEGIO PUBLICO ANTONIO ARMELLES
COLEGIO PUBLICO PIO XII
JUAN BAYONA GEMA ROSA
GUILBERT ESPAÑA S L

193,14
515,04
257,52
251,55
343,35
7.104,77
17,42
4.839,35
693,00
792,00
620,00
620,00
4.256,16
7.562,00
2.180,00
7.165,00
351,09
390,00
2.404,39
486,63
792,00
720,00
648,00
178,78
43,92
43,92
63,63
43,92
53,38
77,33
86,98
43,92
43,92
59,07
550,00
1.027,11
16,89
420,00
181,00
1.267,00
206,72
352,00
2.631,84
572,00
1.704,00
1.530,00
57,80
2.274,63
17,84
1.218,17

79
80
81
82
83
84
85
86
87

18931082N
B12024329
B12209698
18958063Z
18931082N
B12030300
18931082N
B12334371
18931082N

SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
UNIGRAF S L
ARMERIA RAUL S L
IBAÑEZ BOU JESUS
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
FOTO ESCRIG S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
HIJOS DE REGINA PERIS S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
TOTAL

64,15
502,94
930,05
141,01
105,11
57,00
43,92
7,39
33,83
93.213,04

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 16/2004 per import de 93.213,04 euros (NORANTA-TRES
MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) “
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'APROVACIÓ DEL PAGAMENT PER ENDÓS CERTIFICACIÓ 1
OBRES “COMPLEMENTARI MUSEU DEL TAULELL 1ª FASE”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la certificació número 1 de les obres de “Complementari del Museu del Taulell 1ª
Fase”, corresponent al mes de març de 2004, per un import de 183.862,23 euros, que ha
segut emesa per la direcció tècnica i supervisada per l’Arquitecte Municipal.
Vist l’acord de la Junta de Govern, de data 19 d’abril de 2004, aprovant l’adjudicació de
l’obra a BM3 Obras y Servicios, S.A., per la xifra de 233.863,20 euros.
Vist l’acord de la Junta de Govern, de data 19 d’abril de 2004, aprovant el reconeixement
de l’obligació de la certificació número 1 de l’obra del “Complementari del Museu del
Taulell 1ª Fase”,
Vist l'endós de la dita certificació efectuat per BM3 Obras y Servicios, S.A. a favor de la
Entitat Bancaria “Caja de Ahorros del Mediterráneo”.
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 2003, de
delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern la següent
PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.- Aprovar l'ordenació del pagament de la obligació aprovada a BM3 Obras y
Servicios, S.A. per import de 183.862,23 euros, per endós a:
PDA.PTARIA.

ENDOSATARI

NIF

2004 IR04 451
60100

CAJA
DE
AHORROS
MEDITERRANEO

DEL

IMPORT
EUROS
183.862,23

G03046562

TOTAL CERTIFICACION

183.862,23

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'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A AMPA COL·LEGI BALTASAR RULL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 d'abril 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 Mª JOSE GIMENO PASTOR, Presidenta del AMPA
COL·LEGI BALTASAR RULL (C.I.F. G-12248779) en la que es demana la bestreta del
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant
l'aprovació de la subvenció nominativa en les Bases d'Execució del Pressupost de l'Exercici
2004.
Vist l'article 13 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'Exercici 2004, en el que
s'aprova a la Ampa Col·legi Baltasar Rull la quantitat de 1254,47 euros.
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.

Titular

Concepte

Import €

6

Esports El Pla

Roba d'esport, balons, samarretes

1.254,47

Resultant que l'import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adients.
Vist l'informe del Gestor d'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.

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 “AMPA
COL·LEGI BALTASAR RULL” (C.I.F. nº 12248779) per a l'exercici 2004, per import de
1.254,47 euros, per a finançar activitats, entrenaments i competicions.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 1.254,47 euros a
l'Entitat “AMPA COL.LEGI BALTASAR RULL” (CIF nº.- 12248779), 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.
14è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril 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 JOSÉ GARCÍA FERNÀNDEZ, Rector de la
“PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ” (C.I.F. Q-1200174-I) en la que es demana la bestreta
del pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Parroquia San Bartolomé”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Parroquia San Bartolomé”, de data 16 d'abril de
2004, en el que s'aprova la quantitat de 4.700,00 euros, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament de despeses de promoció del associacionisme i del
voluntariat i l'aplicació de programes i prestació de serveis per als jovens de la nostra
localitat.
Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
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. pressupostària
2004 463 48900

Perceptor
PARROQUIA SAN BARTOLOME
70 % subv. 2004

N.I.F.
Q-1200174-I

Import - Euros
3.290,00

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.
15è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA ONDENSE”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril 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 VICENTE IBÁÑEZ ALBALAT, President de
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA ONDENSE” (C.I.F. G-12031530)
en la que es demana la bestreta del pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament
per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb “la Asociación de Jubilados y pensionistas “La Ondense”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación de Jubilados y pensionistas “La
Ondense”, de data 16 d'abril de 2004, en el que s'aprova la quantitat de 4.700,00 euros, en
concepte de subvenció per a l'exercici de 2004, per a finançament de despeses de
promoció associacionisme, aplicació de programes i prestació de serveis per a jubilats i
pensionistes de la nostra localitat.
Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
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. pressupostària
2004 463 48900

Perceptor
ASOC.JUBILADOS Y PENSIONISTAS
“LA ONDENSE”
70 % subv. 2004

N.I.F.
G12031530

Import - Euros
3.290,00

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.
16è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN ROMPAMOS BARRERAS.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril 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 Mª DOLORES ENCINAS MANZANO, Presidenta de la
ASOCIACIÓN ROMPAMOS BARRERAS (C.I.F. G-12488524) en la que es demana la
bestreta del pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Asociación Rompamos Barreras”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación Rompamos Barreras”, de data
d'abril de 2004, en el que s'aprova la canti tat de 3.600,00 euros, en concepte
subvenció per a l'exercici de 2004, per a finançament de despeses d'integració social
minusvàlids físics i psíquics i la seua dinamització mitjançant programes i activitats
temps lliure i oci i de conscienciació a la comunitat de la seua situació.

16
de
de
de

Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
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. Pressupostària
2004 463 48900

Perceptor

ASOC.ROMPAMOS BARRERAS
70 % subv. 2004

N.I.F.
G12488524

Import - Euros
2.520,00

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.
17è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN RIU SEC.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril 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 JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ, President de la
ASOCIACIÓN “RIU SEC” (C.I.F. G-12320164) en la que es demana la bestreta del
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Asociación “Riu Sec”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación “Riu Sec”, de data 16 d'abril de 2004,
en el que s'aprova la quantitat de 34.250,00 euros, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament de despeses de tractament de malalts alcohòlics
rehabilitats o en procés de recuperació per a la seua integració social.
Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
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. Pressupostària
2004 463 48900

Perceptor
ASOC.”RIU SEC”
70 % subv. 2004

N.I.F.
G12320164

Import - Euros
23.975,00

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.
18è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA FORTALEZA”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril 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 LUIS AIBAR ROMERO, President de la ASOCIACION
DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA FORTALEZA” (C.I.F. G-12044608) en la que es
demana la bestreta del pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a
l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Asociación de Jubilados y Pensionistas “La Fortaleza”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación de Jubilados y Pensionistas “La
Fortaleza”, de data 16 d'abril de 2004, en el que s'aprova la quantitat de 4.700,00 euros, en
concepte de subvenció per a l'exercici de 2004, per a finançament d'activitats de promoció
associacionisme, aplicació de programes i prestació de serveis per a jubilats i pensionistes
de la nostra localitat.
Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
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. Pressupostària
2004 463 48900

Perceptor

ASOC.JUBILADOS Y PENSIONISTAS
“LA FORTALEZA”
70 % subv. 2004

N.I.F.
G12044608

SEGON.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”

Import - Euros
3.290,00

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 D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN JUVENIL BOYS SCOUTS “STMO. SALVADOR” 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'abril 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 VICENTE BALLESTER REMOLAR, President de la
ASOCIACION JUVENIL BOYS SCOUTS “STMO. SALVADOR” D'ONDA (C.I.F. G46408449) en la que es demana la bestreta del pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Asociación Juvenil Boys Scouts “Stmo. Salvador”
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación Juvenil Boys Scouts “Stmo. Salvador”
d'Onda”, de data 16 d'abril de 2004, en el que s'aprova la quantitat de 2.900,00 euros, en
concepte de subvenció per a l'exercici de 2004, per a finançament d'activitats de promoció
de l'associacionisme i voluntariat i prestació de serveis per a joves de la nostra localitat.
Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
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. Pressupostària
2004 463 48900

Perceptor
ASOC.JUVENIL BOYS SCOUTS
STMO. SALVADOR
70 % subv. 2004

N.I.F.
G46408449

Import - Euros
2.030,00

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.
20è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A FUNDACIÓ AMIGÓ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril 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 EPIFANIO LÓPEZ LÓPEZ, President de la FUNDACIÓ
AMIGÓ (C.I.F. G-81454969) en la que es demana la bestreta del pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “FUNDACIÓ AMIGÓ”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “FUNDACIÓ AMIGÓ”, de data 16 d'abril de 2004,
en el que s'aprova la quantitat de 4.600,00 euros, en concepte de subvenció per a l'exercici
de 2004, per a finançament d'activitats d'ajuda a les families/persones drogodependents,
utilitzant tractament psicològic, metge i relacional amb la finalitat d'aconseguir la seua
inserció social.
Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
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. Pressupostària
2004 463 48900

Perceptor
FUNCACIÓ AMIGÓ
70 % subv. 2004

N.I.F.
G81454969

Import - Euros
3.220,00

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.
21è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ

CONCEDIDA A ASOCIACIÓN PADRES MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS “VIRGEN DE LA
ESPERANZA”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril 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 Mª CARMEN FELIU MEMBRADO, Presidenta de la
ASOCIACION PADRES MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS “VIRGEN DE LA ESPERANZA”
(C.I.F. 12028452) en la que es demana la bestreta del pagament de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb la “Asociación padres minusválidos psíquicos “Virgen de la
Esperanza”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb la “Asociación padres minusválidos psíquicos “Virgen
de la Esperanza”, de data 16 d'abril de 2004, en el que s'aprova la quantitat de 20.000,00
euros, en concepte de subvenció per a l'exercici de 2004, per a finançament d'activitats de
prestació d'assistència mitjançant ensenyança, pràctiques i altres activitats als disminuïts
psíquics.
Vist l'informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
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. Pressupostària
2004 463 48900

Perceptor

ASOC.PADRES MINUSVALIDOS
PSÍQUICOS “VIRGEN DE LA
ESPERANZA”
70 % subv. 2004

N.I.F.
G12028452

Import - Euros
14.000,00

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.

22è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BESTRETA DEL 50 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB ATLÉTICO ONDENSE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 d'abril 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 JESUS SERRANO VILLANUEVA, President del CLUB
ATLÉTICO ONDENSE (C.I.F. G-12307161) en la que es demana la bestreta del pagament
de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 23 de febrer de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració amb l'entitat “Club Atlético Ondense”.
Vist el Conveni de Col·laboració amb el “Club Atlético Ondense”, de data 16 d'abril de
2004, en el que s'aprova la quantitat de 47.000,00 euros, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament d'activitats, campionats i entrenaments.
Vist l'informe del regidor d'esports.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 50 % al signar
el Conveni.
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. Pressupostària
2004 452 48900

Perceptor

CLUB ATLÉTICO ONDENSE
50 % subv. 2004

N.I.F.
G12307161

Import - Euros
23.500,00

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.
23è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER BAÑOS 10, S.L., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE
FABRICACIÓ D’ARTICLES ACABATS EN MATÈRIES PLÀSTIQUES, EN CTRA. VIVERPUERTO DE BURRIANA, KM. 58,4, PER AMPLIACIÓ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 21 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/111, instruït a instàncies de BAÑOS 10, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de fabricació d’articles acabats en matèries plàstiques, en
ctra. Viver-Puerto de Burriana, km. 58,4, per 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.
24è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER EN&CEL GROUP 2003, S.L., PER A EXERCIR
L’ACTIVITAT DE EMMAGATZEMAMENT I VENDA DE CERÀMICA, EN CV-20, KM. 5,2,
NAU 6, POLÍGON EL PALMERAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/98, instruït a instàncies de EN&CEL GROUP 2003, S.L.,

sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de emmagatzemament i venda de ceràmica, en
CV-20, km. 5,2, nau 6, Polígon El Palmeral.
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.
25è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER GRACAL CARRETILLAS, S.L., PER A EXERCIR
L’ACTIVITAT DE VENDA I MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS PER A LA
INDÚSTRIA, EN CTRA. ONDA-VILLARREAL, KM. 5,5.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/124, instruït a instàncies de GRACAL CARRETILLAS, S.L.,
sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de venda i manteniment d’aparells elevadors per
a la indústria, en ctra. Onda-Villarreal, km. 5,5.
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.
26è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER IDROLS, S.A., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE
MAGATZEM AUXILIAR PER A INDÚSTRIA DE MANIPULATS DE PLÀSTIC, EN CAMÍ
DEL PALMERAL, NÚM. 22.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/112, instruït a instàncies de IDROLS, S.A., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de magatzem auxiliar per a indústria de manipulats de
plàstic, en camí del Palmeral, núm. 22.
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.
27è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER PROMOCIONES ARRANDIS-CARDA, S.L., PER A
EXERCIR L'ACTIVITAT DE GARATGE-APARCAMENT D’AUTOMÒBILS, EN AV.
CATALUÑA, NÚM. 54-A.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/113, instruït a instàncies de PROMOCIONES ARRANDISCARDA, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de garatge-aparcament
d’automòbils, en Av. Cataluña, núm. 54-A.
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.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.

Atès 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.
28è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA “POSADA EN
FUNCIONAMENT” DE LA GRUA SOL·LICITADA PER CONSTRUCCIONES
RIBESALBES S.L., AL CARRER SANT JORGE CANTÓ A L'AVINGUDA PAÍS VALENCIÀ
130.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/4, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Construcciones Ribesalbes S.L., amb N.I.F. número B- 12294054 i
domicili al carrer Portugal, parcel·la 77, de Castelló , per a la instal·lació d'una grua, al
carrer Sant Jorge cantó a l'avinguda País Valencià, 130, segons projecte redactat per
l’Enginyer Industrial Miguel Angel Boix Trilles.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 1 de març de 2004, es concedeix a
Construciones Ribesalbes S.L., llicència per al muntatge de la grua sol·licitada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, 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, en el punt primer, lletra B, apartat B,
atribueix a la mateixa: “14.- Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“

En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 20
d'abril de 2004, favorable a la posada en funcionament, donat que son correctes el
certificats aportats per la mencionada entitat.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per a la “posada en funcionament” de la grua sol·licitada per
Construcciones Ribesalbes S.L., amb N.I.F. número B- 12294054, al carrer Sant Jorge
cantó a l'avinguda País Valencià 130.
SEGON.-Notificar el present acord a l’interessat.”
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.
29è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DE DOTZE MESOS DE LA
LLICÈNCIA L'OBRA MAJOR CONCEDIDA A Mª ADELAIDA SÁNCHEZ OLUCHA,PER A
L'ENDERROCAMENT I CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN CALLE SAN
BLÁS NÚMERO 38
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit de sol·licitud de pròrroga de Mª Adelaida Sánchez Olucha, amb N.I.F. Número
73.382.487-K, i domicili al carrer San Bernardo número 19, d'Onda, en l'expedient número
8832/02/106, de llicència d'obres consistents en la construcció d'una vivenda unifamiliar al
carrer San Blás número 38.
Atès que de conformitat amb què disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a 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
cinquè de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern Local:” 5.- Concedir i
denegar pròrroga de llicència d'obres”.
En conseqüència, i de conformitat amb l'informe tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorable a la concessió de la pròrroga.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir pròrroga de dotze mesos per a l'execució de l'obra major concedida el
16 de desembre de 2002, a Mª Adelaida Sánchez Olucha, amb N.I.F. Número 73.382.487K, i domicili al carrer San Bernardo número 19, d'Onda, consistent en l'enderrocament i
construcció de vivenda unifamiliar en calle San Blás número 38, i que tindrà efecte a partir
de la data de notificació de la pròrroga.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.”
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.
30è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DE DOTZE MESOS PER A L'INICI
L'OBRA MAJOR CONCEDIDA
A LA MECANTIL RAINVER SL, PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA ESTACIÓ DE SERVEI, A LA CV-20 QUILÒMETRE 6'6.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit de sol·licitud de pròrroga de Rainver S.L., amb N.I.F. Número B-96592852, i
domicili al carrer Calvari 40, de Rafelbuñol (València), en l'expedient número 8832/03/93,
de llicència d'obres consistents en la construcció d'una estació de servei, a la CV-20
quilòmetre 6'6.
Atès que de conformitat amb què disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a 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
cinquè de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern Local:” 5.- Concedir i
denegar pròrroga de llicència d'obres”.
En conseqüència, i de conformitat amb l'informe tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorable a la concessió de la pròrroga.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir pròrroga de dotze mesos per a l'inici l'obra major concedida el 27
d'octubre de 2003, a la mercantil Rainver SL, amb N.I.F. Número B-96592852, i domicili al
carrer Calvari número 40, de Rafelbuñol (València), consistent en la construcció d'una
estació de servei, a la CV-20 quilòmetre 6'6, i que tindrà efecte a partir de la data de
notificació de la pròrroga.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.”
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.
31è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER AL MUNTATGE DE LA GRUA
SOL·LICITADA PER CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BESURI SL, AL CARRER
AL CARRER ISABEL CLARA SIMÓ 9 – 11.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/7, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Construcciones y Promociones Besuri SL, amb N.I.F. Número B12419677 i domicili al carrer Concepción número 41, d' Onda, per a la instal·lació d’una
grua al carrer Isabel Clara Simó 9 -11, segons projecte redactat per l’Enginyer Industrial

Miguel Angel Boix Trilles.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 8 de març de 2004, es concedeix a Onda
Urbana SL, llicència per a la construcció de sis vivendes unifamiliars adossades al carrer
Isabel Clara Simó 9A, 11, 11A, 11B, 11C i 11D, motiu que origina la sol·licitud d’instal·lació
de la grua.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, 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
primer de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern Local: “14.- Concedir i
denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 7
d'abril de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Construcciones y
Promociones Besuri SL, al carrer al carrer Isabel Clara Simó 9 - 11, segons projecte
redactat per l’Enginyer Industrial Miguel Angel Boix Trilles.
SEGON.- La grua no podrà funcionar fins l'obtenció de la llicència de posta en
funcionament, devent presentar per obtenir la mencionada llicència els corresponents
certificats del muntador de la grua i del tècnic director de la instal·lació.
TERCER.-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.
32è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER AL MUNTATGE DE LA GRUA
SOL·LICITADA PER PALANQUES Y CORAGO SL., AL CARRER AL CARRER
ALFONSO EL MAGNÁNIMO 19 I 21 - AVINGUDA SERRA D'ESPADÀ 74 I 76.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 19 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/8, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Palanques y Corago S.L., amb N.I.F. número B-12361804 i domicili
a l'avinguda Catalunya número 3-bajo 2, d' Onda, per a la instal·lació d’una grua al carrer
Alfonso El Magnánimo 19-21 – avinguda Serra d'Espadà 74-76, segons projecte redactat
per l’Enginyer Industrial Miguel Angel Boix Trilles.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 13 d'abril de 2004, es concedeix a
Palanques y Corago SL, llicència per a la construcció d'un edifici compost de 48 vivendes,
local en planta baixa, i garatge al carrer Alfonso El Magnánimo 19 i 21, avinguda Serra
d'Espadà 74 i 76, motiu que origina la sol·licitud d’instal·lació de la grua.

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, 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
primer de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern Local: “14.- Concedir i
denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 7
d'abril de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Palanques y Corago
SL., al carrer al carrer Alfonso El Magnánimo 19 i 21 - avinguda Serra d'Espadà 74 i 76,
segons projecte redactat per l’Enginyer Industrial Miguel Angel Boix Trilles.
SEGON.- La grua no podrà funcionar fins l'obtenció de la llicència de posta en
funcionament, devent presentar per obtenir la mencionada llicència els corresponents
certificats del muntador de la grua i del tècnic director de la instal·lació.
TERCER.-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.
33è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
CORINTIA ESMALTES CERÁMICOS SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES
CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T., AL CARRER
1ª TRAVESSERA DEL CAMÍ VELL NÚMERO 7, DE LA SUR-9.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/30, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Corintia Esmaltes Cerámicos SL, amb N.I.F. Número A12476503, i domicili a la parcel·la 7, del polígon industrial El Colomer SUR-9, d'Onda, per a
la realització d'obres consistents en la instal·lació d'una línia subterrània M.T., al carrer 1ª
Travessera del Camí Vell número 7, de la SUR-9, segons projecte redactat per l'Enginyer
Tècnic Industrial Guillermo Rubert.
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, 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 a Corintia Esmaltes Cerámicos SL, amb N.I.F. Número A12476503, i domicili a la parcel·la 7, del polígon industrial El Colomer SUR-9, d'Onda, per a
la realització d'obres consistents en la instal·lació d'una línia subterrània M.T., al carrer 1ª
Travessera del Camí Vell número 7, de la SUR-9, segons projecte redactat per l'Enginyer
Tècnic Industrial Guillermo Rubert. El pressupost de les obres es de 1.956 euros, i el
constructor Instalaciones Eléctricas Badenes S.L.
Aquesta llicència es concedeix llevat del 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
Seguretat i Salut en el Treball.
El termini de garantia de les obres es de 12 mesos.
L'interessat haurà de comunicar l’acabament de les obres, presentant el corresponent
certificat final.
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.

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.

