ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA QUINZE DE MARÇ DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
quinze de març 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 8 DEMARÇ 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 8 de
març 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 SERVEI
DE “REPINTADO ZONA ANTIGUA Y PINTADO ZONAS NUEVAS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de març 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 de l'Enginyer Tècnic Municipal de data 10-03-2004, i davant de la necessitat
de procedir a la contractació del servei " Repintat zona antiga i pintat zones noves“, el
pressupost de la qual ascendeix a 30.000,00 euros.

Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(TRLCAP), segons el qual: Als contractes l'adjudicació 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 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), 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 servei " Repintat zona antiga i pintat
zones noves“, el pressupost de la qual ascendeix a 30.000,00 euros.
Segon.- L'expedient es tramitarà amb caràcter ordinari, per mitjà de procediment negociat
(atès que la quantia no supera els 30.050,61 euros). A l'efecte es proposa sol·licitar als
serveis municipals corresponents, per a la seua incorporació a l'expedient, la documentació
necessària.
Tercer.- Completat l'expedient de contractació de conformitat amb el que disposa l'article
69 TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació, aprovant el mateix, i disposant
l'obertura del procediment d'adjudicació.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE “EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de març 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 8-03-2004, va aprovar la incoació
d'expedient per a la contractació del subministrament de "equipamientos informáticos“, el
pressupost de la qual ascendeix a 30.000,00 euros, IVA inclòs.
Vistos els informes del servei de data 3 de març del 2004, i jurídic de data 9 de març del
2004, així com el certificat de retenció de crèdit de data 3 de març del 2004.

Vista la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la Interventora
municipal.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació ordinari i els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, que han de regir el procediment negociat sense
publicitat per a l'adjudicació del subministrament.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a càrrec de la partida pressupostària 2004 121
62600 del pressupost vigent, on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer.-Sol·licitar ofertes a empreses capacitades per a la realització de l'objecte del
contracte, sense que el seu número siga inferior a tres, sempre que això siga possible,
fixant amb la seleccionada el preu del mateix i deixant constància de tot això en
l'expedient.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 09/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de març 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 9/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions presuposiciones.
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. 9/2004 per import de 167.364,59 euros (CENT
SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÉNTIMS)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

N.I.F.
A17164807
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
E12440467
73373684G
B12007720
B12007720
B12049219
73373684G
E12048385
B12322350
B12403069
52791833W
E12628434
E12551578
A28037224
B63042212
18916087J
B12091245
B12403069
B12459491
B12393948
B12032157
18968591P
B46469631
B12067609
52799767R
18801301C
B12004362
B12004362
B46699864
38097168Z
B96900105
B12322350
A46229290

TITULAR
SISTEMAS D'EMBALATGE ESTUDI GRAF, S
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
MAQUIVER S L
MAQUIVER S L
FERRETERIA SALVIA S L
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
TALLERES GAGIMA C B
RAFCAL S L
RESTAURANT REI EN JAUME S L
ESTELLER VILLAR MIGUEL A
RESTAURANT LA CUINETA C B
FONPIZ C B "LA FONTANELLA"
FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A
ONDA HOTEL SL
MORENO NAVARRO ANTONIO
GRAFICAS CASTAÑ S L
RESTAURANT REI EN JAUME S L
PEDRO LOZAR S L
LIMPIEZAS ESPADAN S L
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
GOMEZ MONTOLIU JUAN CARLOS
PAVANA PRODUCCIONS S L
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
MARTINEZ SANCHEZ DOROTEA
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
ASCENSORES PERTOR S L
FERRANDIS BARRES SILVIA
COSTA MEDITERRANEA COMUNICACION S L
RAFCAL S L
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A

IMPORT €
1.368,80
25,50
20,51
5,72
368,88
94,56
208,80
2.041,60
2.534,95
14,40
554,48
189,64
2.400,00
209,15
288,00
360,90
192,25
78.089,79
2.431,04
501,00
174,00
55,70
291,84
20.261,11
60,00
348,00
3.410,40
4.256,16
290,00
52,19
3.959,47
648,00
292,40
460,00
6.211,80
1.150,00
515,04

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

A46229290
B12379780
52799767R
B12515516
18941206Q
G82675257
G62761150
B37391737
B12219762
B12520532
B12520532
B12422523
B12422523
18931082N
B12422523

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
INDECAS S L
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
CEBE MUNTATGES TEATRALS
BLASCO BARBA HERMINIA ENCARNACION
ASOCIACION CULTURAL BADULAQUE
TITZINA SCP
SPASMO TEATRO SL
TUIX & ROSS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
GASOLFRAVIL S L
GASOLFRAVIL S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GASOLFRAVIL S L
TOTAL

386,28
3.639,42
104,40
1.053,95
180,00
1.625,00
1.734,20
1.284,00
1.500,00
10.708,68
10.437,30
158,36
16,00
90,85
110,07
167.364,59

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 9/2004 per import de 167.364,59 euros (CENT SEIXANTASET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÉNTIMS)
“
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
A MANOS UNIDAS.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista l' instància presentada per Mª ROSARIO GUINOT CASTAÑ en la que sol.licita el
pagament del 100 % de la subvenció concedida a l’ Entitat “MANOS UNIDAS” (campanya
contra la fam), per a l’exercici 2003.
Vist que mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 14 de juliol de 2003,
l’Ajuntament d’Onda va concedir a l'Entitat “MANOS UNIDAS” una subvenció per un import
de 7.500,00 euros, per a finançar despeses del PROJECTE “Construcció de centre
educatiu en barri suburbà marginal. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia”.
Vist que d’ acord amb les certificacions aportades, l’ Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l’Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec a la subvenció concedida:

Núm.fra.

Proveïdor

Concepte

000016

ARTENOVA S.R.L.

Bestreta de construcció

TOTAL

Import
(euros)
10.000USD
(9.501,10€)
€ 9.501,10

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 de la psicóloga del Área de participació ciutadana, encarregada de la
tramitació de les subvencions concedides a ONG´S per a projectes al desenvolupament
any 2003.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1085 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Régim 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 Régim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local l'adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat MANOS
UNIDAS (campanya contra la fam) (G-28567790) per a l’exercici 2003, per import de
7.500,00 euros, per a finançar despeses del PROJECTE “Contrucció de centre educatiu en
barri suburbà marginal. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia.”
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 7.500,00 euros, a
l’Entitat MANS UNIDES (Campanya contra la fam) (G-28567790) corresponent al 100 %
de l’import total justificat de la subvenció per l’exercici 2003, amb càrrec a la partida
2004.IR04.463.48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
6è) PROPOSTA DE BESTRETA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA PAZ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista l' instància presentada per TRINI BLANCH MARÍN en la que sol.licita el pagament
del 50 % restant de la subvenció concedida a l’ Entitat “ASAMBLEA DE COOPERACIÓN
POR LA PAZ”, per a l’exercici 2003.
Vist que mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 14 de juliol de 2003,
l’Ajuntament d’Onda va concedir a l'Entitat “ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ” una subvenció per un import de 1.600,00 euros, per a finançar despeses del

PROJECTE “ Extensió de microempreses ovines per a la producció de carn per a families,
de la Gobernació de Gafsa (Túnez).
RESULTANT que mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 10 de novembre de
2003 es va aprovar el pagament a l´Entitat “ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ” del 50% de la subvenció concedida, que ascendeix a la quantitat de 800 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 el President de l’Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec a la subvenció concedida:
Núm.fra.

Proveïdor

Concepte

Fra. de data
12-07-2003

SALEM SALAH
(C.I.F.: 02608777)

Compra 5 corders

Fra. de data
12-07-2003

TAOUFIK
BEN Compra 4 corders
MOHAMED
(C.I.F.: 02603310)

Fra. de data
09-08-2003
Fra. de data
09-08-2003

ALI BOUTHIAF
Compra 1 corder
(C.I.F.: 0332665)
TAOUFIK
BEN Compra 1 corder
MOHAMED
(C.I.F.: 02603310)
C.S.A. ELAHD JEDID
Compra de 160 sacs d'aliment
461
concentrat
Rebut lloguer MARIA PILAR SOLER Pagament lloguer juliol 2003
juliol 2003
RUBIO
TOTAL........................... ................................................

Import
(euros)
595,000 DT
(421,06 €)
470,000 DT
(332,60 €)
118,000 DT
(83,50 €)
69,250 DT
(49,01 €)
782,620 DT
(553,83 €)
€ 160,00
€ 1.600,00

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 de la psicóloga del Área de participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de les subvencions concedides per a ONG´S per a projectes al
desenvolupament.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1085 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Régim 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 Régim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local l'adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat “ASAMBLEA
DE COOPERACIÓN POR LA PAZ” ( C.I.F.: G-80176845) per a l’ exercici 2003, per import
de 1.600,00 euros, per a finançar despeses del PROJECTE “Extensió de microempreses
ovines per a la producció de carn per a families de la Gobernació de Gafsa (Túnez).

SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 800,00 euros, a
l’Entitat
“ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ” (C.I.F.:G-80176845)
corresponent al 50 % restant de l’import total justificat de la subvenció per l’exercici 2003,
amb càrrec a la partida 2004.IR04.463.48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
7è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
TRADICIONALS FESTIVES I TAURINES ALS BARRIS DE LA LOCALITAT PER AL
PRESENT ANY 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Participació
Ciutadana, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per a la realització d’activitats tradicionals festives i taurines als
barris de la localitat per al present any 2004.
Atés que el Ple Municipal, en sessió de 25 de març de 2002 va aprovar les Bases Generals
Reguladores de les Subvencions de data 13 de maig de 2002, que van ser publicades en el
BOP núm. 64 de data 28 de maig de 2002.
Vist l’informe tècnic-jurídic emés pel Cap de Secció de Secretaria, en data 8 de març de
2004, i el de la Intervenció Municipal, de data 23 de gener de 2004, amb número d’operació
2.2004.1.00177 en el que s’acredita la retenció de crèdit suficient.
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, en el punt quart, B.A), s'atribueix a la Comissió
de Govern: “11. Aprovar tots el actes relatius a subvencions que concedeixca l’Ajuntament i
que siguen de la seua competència.”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar les Bases Específiques reguladores de la concessió de subvencions per
a la realització d’activitats tradicionals festives i taurines als barris de la localitat per al
present any 2004.
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa per import de 29.900 euros a càrrec de la
partida 463.48900 del vigent Pressupost Ordinari (RC de data 23-01-2004 amb número
d’operació 2.2004.1.00117).
TERCER.- Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes Municipal i al
Butlletí Oficial de la Província.”

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I
ACTIVITATS D’INSERCIÓ SOCIAL I PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT, EN ESTA
POBLACIÓ PER A L’ANY 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Participació
Ciutadana, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per a la realització de programes i activitats d’inserció social i
promoció del voluntariat, en esta població per a l’any 2004.
Atés que el Ple Municipal, en sessió de 25 de març de 2002 va aprovar les Bases Generals
Reguladores de les Subvencions de data 13 de maig de 2002, que van ser publicades en el
BOP núm. 64 de data 28 de maig de 2002.
Vist l’informe tècnic-jurídic emés pel Cap de Secció de Secretaria, en data 8 de març de
2004, i els de la Intervenció Municipal, de data 23 de gener de 2004, amb número
d’operació 2.2004.1.00117, i 8 de març de 2004, amb número d’operació 2.2004.1.01723,
en els que s’acredita la retenció de crèdit suficient.
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, en el punt quart, B.A), s'atribueix a la Comissió
de Govern: “11. Aprovar tots el actes relatius a subvencions que concedeixca l’Ajuntament i
que siguen de la seua competència.”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar les Bases Específiques reguladores de la concessió de subvencions per
a la realització de programes i activitats d’inserció social i promoció del voluntariat, en esta
població per a l’any 2004.
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa per import de 14.700 euros a càrrec de la
partida 463.48900 del vigent Pressupost Ordinari (RC de data 23-01-2004 amb número
d’operació 2.2004.1.00117 i RC de data 8-03-2004 amb número d’operació
2.2004.1.01723).
TERCER.- Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes Municipal i al
Butlletí Oficial de la Província.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

9è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ONG’S LOCALS PER A PROJECTES
DESTINATS A LA COOPERACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DE PAISOS
SUBDESENVOLUPATS O EN VIES DE DESENVOLUPAMENT PER A L’ANY 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Participació
Ciutadana, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions a ONG’S locals per a projectes destinats a la cooperació i
desenvolupament de països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament per a l’any
2004.
Atés que el Ple Municipal, en sessió de 25 de març de 2002 va aprovar les Bases Generals
Reguladores de les Subvencions de data 13 de maig de 2002, que van ser publicades en el
BOP núm. 64 de data 28 de maig de 2002.
Vist l’informe tècnic-jurídic emés pel Cap de Secció de Secretaria, en data 8 de març de
2004, i el de la Intervenció Municipal, de data 8 de març de 2004, amb número d’operació
2.2004.1.01715, en el que s’acredita la retenció de crèdit suficient.
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, en el punt quart, B.A), s'atribueix a la Comissió
de Govern: “11. Aprovar tots el actes relatius a subvencions que concedeixca l’Ajuntament i
que siguen de la seua competència.”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar les Bases Específiques reguladores de la concessió de subvencions a
ONG’S locals per a projectes destinats a la cooperació i desenvolupament de països
subdesenvolupats o en vies de desenvolupament per a l’any 2004.
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa per import de 25.000 euros a càrrec de la
partida 463.48900 del vigent Pressupost Ordinari (RC de data 8-03-2004 amb número
d’operació 2.2004.1.01715).
TERCER.- Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes Municipal i al
Butlletí Oficial de la Província.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
10è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ ECONÒMICA AL FONS VALENCIÀ
PER LA SOLIDARITAT PER A L'EXERCICI 2004, PER AL FINANÇAMENT DE

PROJECTES DE COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Participació
Ciutadana, que es passa a transcriure literalment:
“Vist que el Ple de l'Ajuntament d'Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 25 de
novembre de 2002, va acordar l'ingrés de l'Ajuntament com a membre associat del Fons
Valencià per la Solidaritat i l'acceptació del seus estatuts.
Vist que, segons els estatuts del Fons, entre les obligacions dels socis es troba fer una
portació econòmica anual, per a projectes de cooperació i sensibilització a realitzar
mitjançant el Fons.
Vista la retenció de crèdit de la Intervenció Municipal, de data 8 de març de 2004, amb
número d'operació 2.2004.1.01713.
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, en el punt quart, B.A), s'atribueix a la Comissió
de Govern: “11. Aprovar tots el actes relatius a subvencions que concedeixca l’Ajuntament i
que siguen de la seua competència.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Aprovar una aportació econòmica al Fons Valencià per la Solidaritat per a
l'exercici 2004 per import de 5.000 euros, per a la financiació de projectes de cooperació i
sensibilització a realitzar mitjançant el Fons.
SEGON.- Aprovar l'autorització de la despesa a càrrec de la partida 463.48900 del vigent
Pressupost Ordinari (RC de data 8 de març de 2004 amb número d'operació
2.2004.1.01713).
TERCER.- Notificar el present acord al President del Fons Valencià per la Solidaritat.
QUART.- Donar trasllat del present acord als serveis econòmics als efectes procedents.”
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 DE MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A
CONSTRUCCIONES MOLINA RUBIO S.L., CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE DOS
TRASTERS EN SOTERRANI I DOS TERRABASTALLS EN PLANTA BAIXA, EN
L'EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE LES CORTS VALENCIANES, 9.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/01/290, instruït com a conseqüència de la sol·licitud de

llicència d'obres formulada per Construcciones Molina Rubio S.L., amb N.I.F. número B12215943, i domicili al carrer Falcons número 5, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la construcció d’un edifici compost de 9 vivendes, dos locals en planta
baixa i garatge, a la plaça de les Corts Valencianes número 9, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canós Molinos, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 21 de juny de 2001.
Vist que per acord de la Comissió de Govern Municipal, de data 3 de setembre de 2001,
es concedeix llicència d'obres al projecte anterior.
Vist l'escrit presentat amb data 3 de febrer de 2004, sol·licitant la modificació de la
llicència, consistent en la realització de dos trasters en soterrani i dos terrabastalls en
planta baixa, d'acord als plànols visats amb data 30 de gener de 2003.
l
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporat a
l'expedient, favorables a la modificació de la llicència, a l'empara del que disposa l'article
105.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú .
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Modificar la llicència d'obres de Construcciones Molina Rubio SL, concedida en
la Comissió de Govern Municipal de data 2 de setembre de 2001, consistent en la
realització de dos trasters en soterrani i dos terrabastalls en planta baixa, d'acord als
plànols visats amb data 30 de gener de 2003, en l'edifici situat a la plaça de les Corts
Valencianes número 9. El pressupost de les obres es de 9.148'58 euros.
SEGON.- 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.
12è) PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A
EXPERIENCIA CERÁMICA S.A., PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA EN M.T. A 20
KV, A LA PARCEL·LA 17-B DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL COLOMER.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/48, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Experiencia Cerámica S.A., amb N.I.F. número A12036935, i domicili al carrer Senda de Pescadores número 7, de Vila-real, per a
l'ampliació de la llicència d'obres concedida per la Comissió de Govern de data 30 de juny
de 2003, d'instal·lació d'una línia en MT a 20 kv, a la parcel·la 17-b del polígon industrial El
Colomer.
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 Instalaciones Experiencia Cerámica S.A., amb N.I.F. número
A-12036935, i domicili al carrer Senda de Pescadores número 7, de Vila-real, per a
l'ampliació de llicència d'obres d'instal·lació d'una línia en M.T. A 20 KV, a la parcel·la 17-b
del polígon industrial El Colomer, consistent en un major número de metros de línia,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Casiano García
Valls. El pressupost de les obres es de 2.871'30 euros, i el constructor Gestión y
Construcción Obras Públicas S.A.
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.
Existeix fiança depositada per import de 900 euros.
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.

13è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
EN&CEL GROUP 2003 SL, PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES CONSISTENTS
EN LA CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE ÚS ESPECIFIC, A LA CV-20, KM 5'3.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/31, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per En&cel Group 2003 SL, amb N.I.F. número B12598074, i domicili al carrer Cerámista Mundina número 5, d'Onda, per a la construcció
de nau sense ús específic a la carretera CV-20, quilòmetre 5'3, del sector industrial SUR6, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Abel García
Gómez, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 18 de juny de 2003, el qual
inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbanitzable industrial sector SUR6, amb la urbanització finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per
a l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina
Urbanística, en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a En&cel Group 2003 SL, amb N.I.F. número B12598074, i domicili al carrer Cerámista Mundina número 5, d'Onda, per a la construcció
de nau sense ús específic a la carretera CV-20, quilòmetre 5'3, del sector industrial SUR6, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Abel García
Gómez, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 18 de juny de 2003, el qual
inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de
104.202'59 euros, i el constructor Construcciones Rodenas S.L.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers,

de conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Haurà de separar l'edificació 28'50 m., mesurats des de l'eix de la carretera CV-20, no
devent començar la construcció sense que s'haja verificat pel tècnic municipal.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals).
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament,
el qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de
connectar a la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent
autorització de l'activitat.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en
els vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns
(marquesines, passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
14è) PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A
ÁREA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN S.L.L., CONSISTENT QUE EL LLOC
D'UBICACIÓ DE L'OBRA ES CARRER MAESTRO GINER NÚMERO 5.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/1, instruït com a conseqüència de la sol·licitud de llicència
d'obres formulada per Área General de Construcción S.L.L., amb N.I.F. número B12536181, i domicili al polígon industrial La Cosa nau 11, d'Onda, per a la realització
d'obres consistents en l'enderrocament de una vivenda, al carrer Maestro Giner número 10.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 9 de febrer de 2004, es concedeix la
llicència d'obres al carrer Maestro Giner número 10.
Vista l'al·legació de l'interessat de data 16 de febrer de 2004, indicant que es va equivocar
en la direcció de les obres al indicar Maestro Giner número 10, quan en realitat es el
carrer Maestro Giner número 5.
En conseqüència, i de conformitat amb el informe
favorable a la rectificació de la llicència.

jurídic incorporat a l'expedient,

S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Autoritzar la rectificació de la llicència d'obres de Área General de Construcción
S.L.L., concedida en la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2004, consistent
que el lloc d'ubicació de l'obra es carrer Maestro Giner número 5.
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.
15è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
“HIJOS DE GAYA FORÉS, S.L“, CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE
8-9-2003, SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I
DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'ACTUACIÓ INTEGRADA UI-6, 2ª
FASE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord plenari de data 27 de maig del 2002, pel qual es va aprovar i va adjudicar
definitivament a l'Ajuntament d'Onda, per a la seua gestió directa, el Programa d'Actuació
Integrada en sòl urbà industrial UI-6, 2ª fase.

Vist que la Comissió de Govern municipal, amb data 8 de setembre del 2003, va acordar
l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació i del Compte de Liquidació provisional
de l'Actuació Integrada de referència, després de la tramitació administrativa corresponent.
Vist el recurs de reposició interposat amb registre d'entrada de data 23 d'octubre del 2003,
per Joaquín Piñón Gaya, en nom i representació de la mercantil “Hijos de Gaya Forés,
S.L“, contra l'acord de la Comissió de Govern Municipal de data 8 de setembre del 2003,
pel qual es va aprovar el Projecte de Reparcel·lació de la zona UI-6, 2a fase.
Atés que en el citat recurs s'al·lega:
1) Que l'error formal en la reparcel·lació de la zona UI-6, 1a fase, consistent que no es va
contemplar l'existència d'un resta de 2.225 m2 propietat de l'empresa al·legadora,
s'esmene en la fase del compte de liquidació definitiva de la zona UI-6, 2a fase. Sol·liciten,
així mateix, que es descriga la superfície que no participa en la reparcel·lació i la superfície
total de la qual és de 5.435 m2 segons mesurament real o 2.225 m2 segons descripció
registral.
2) Discrepen que la reparcel·lació els haja atribuït un defecte d'aprofitament de 1.960 m2,
per la qual cosa sol·liciten se'ls adjudique tot el sòl que els corresponga. Subsidiàriament,
consideren que el valor del sòl net de 17,73 € és un preu fictici no ajustat a la realitat del
mercat, per la qual cosa sol·liciten un informe justificatiu a API´S de la localitat a l'efecte de
procedir a la justa valoració del sòl.
Atés l'informe del TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de data 8 de març del 2004, en
les consideracions jurídiques del qual es disposa el següent:
<< 1) El suposat error formal a què s'al·ludeix, i que procediria de la Unitat d'Execució UI-6,
1ª fase, pareix que no va ser constatat en el moment procedimental oportú i no s'evidencia
de la informació que consta en el Registre de la Propietat núm. 2 de Vila-real, en relació
amb el dit expedient.
L'interessat, així mateix, no aporta justificació documental per a fonamentar la seua
al·legació, per la qual cosa no hi ha dades fefaents que permeten realitzar jurídicament un
ajust com el que se sol·licita, màximament quan el suposat error provindria no de l'actual
expedient sinó de l'expedient de la zona UI-6, 1ª fase, respecte al qual ha expirat qualsevol
possibilitat d'impugnació en via administrativa.
En aquest sentit, resultaria d'aplicació el que disposa l'article 112.1 ‘in’ fine de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, que disposa que
“no es tindran en compte en la resolució dels recursos, fets, documents o al·legacions del
recurrent, quan havent pogut aportar-los en el tràmit d'al·legacions no l'haja fet“.
En aquest sentit, el tràmit d'al·legacions a què al·ludeix el citat article seria en el cas
concret el de l'exposició pública de la reparcel·lació de la UI-6, 1a fase.
Aquest article imposibilta resoldre la qüestió de referència en el tràmit procedimental
actual.
2) En relació amb la discrepància del defecte d'aprofitament de 1.960 m2, manifestar que
el mateix s'ha establit en base a l'article 70 E) de la LRAU, que admet les compensacions
monetàries substitutives per excessos i defectes, i afig: “la adjudicació podrà augmentar-se
per a mantindre en la seua propietat a l'amo de finques amb construccions compatibles
amb l'Actuació, imposant la compensació monetària substitutòria corresponent“.

En el cas concret, la Unitat d'Execució de referència integra parcel·les amb un alt grau de
consolidació edificatòria. En aquest sentit, el Programa d'Actuació Integrada s'ha
desenvolupat precisament per a dotar de tots els serveis urbanístics a les indústries
existents en el dit àmbit territorial, i que es consideren compatibles donat l'ús dominant
industrial de la zona.
Aquesta circumstància ha fet necessari, respectant el principi d'equidistribució inherent a
tota reparcel·lació, que s'haja utilitzat la tècnica dels excessos i defectes per a aconseguir
la integració de les naus consolidades en les parcel·les adjudicades, per la qual cosa uns
propietaris han hagut de comprar superfície per a adquirir parcel·la mínima i altres vendre
terreny per a facilitar aquestes operacions, tot això a un mateix preu unitari.
En el cas concret, les adjudicacions de la mercantil al·legadora (parcel·les 7 i 8) s'han
realitzat respectant íntegrament les seues edificacions i naus existents, representant els
1.960 m2 de sòl que ven l'empresa només un 6,4 % de la superfície total adjudicada
(30.622 m2), i fixant-se el preu del dit defecte en base a les dades del Programa.
No és assumible, d'altra banda, la petició subsidiària que es replantege el valor del sòl net
fixat en el Programa, per quant del dit valor porta causa de la proposició juridico-econòmica
ja aprovada definitivament en l'acord plenari d'aprovació del Programa, proposició juridicoeconòmica que en el seu dia va poder ser objecte d'impugnació en els termes de l'article
46.5 de la LRAU.
En l'actual moment procedimental no és possible alterar els criteris econòmics del
Programa, per haver expirat el termini legal per a això. Consitituiría, així mateix, un greuge
comparatiu i una antijurídicidad el conveniar amb la mercantil al·leguen-te un preu diferent
al de la resta de propietaris.
En conseqüència, considere que les al·legacions del recurs han de ser desestimades>>.
Atés que, de conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Publiques, l'òrgan competent per a resoldre el present recurs
és la Junta de Govern local (abans Comissió de Govern), quant a òrgan de què prové
l'acord objecte d'impugnació.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent proposta d´acord:
PRIMER. Desestimar en tots els seus extrems el recurs de reposició interposat amb data
23-10-2003 per Joaquín Piñón Gaya, en nom i representació de la mercantil “Hijos de Gaya
Forés, S.L“, contra l'acord de la Comissió de Govern de 8-9-2003, d'aprovació definitiva del
Projecte de Reparcel·lació i del Compte de Liquidació provisional de l'Actuació Integrada
UI-6, 2ª fase, per les raons exposades.
SEGON. Notificar el present acord a la mercantil recurrent, en els termes de la legalitat
vigent. “
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de

precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) DACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN EL RECURS CONTENCIÓS
03/158/2002.
Per Secretaria es dóna compte de la sentència número 256/2004, de 12 de febrer, del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el recurs
contenciós número 03/158/2002 interposat per Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A., contra la desestimació de la revisió de preus del contracte del servei d'arreplegada de
fem i neteja viària dels anys 1997, 1998 i 1999.
Els membres de la Junta queden assabentats per unanimitat.
2n) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

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

