ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA TRETZE DE DESEMBRE DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
tretze de desembre 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, María
Dolores Zanón García.
Existint quòrum suficient, la Presidència declara oberta la sessió, i es procedeix a l'examen
dels assumptes que a continuació es relacionen:

PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 7 DE DESEMBRE 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 7 de
desembre de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria
d'aquesta sessió.
Per Secretaria es fa constar l’existència d'un error material, motivat per un error de
transcripció al punt tercer de l'orde del Dia, sobre acceptació de la cessió gratuïta unilateral
d'un solar de forma irregular en carrer Crist Obrer s/n, de 722,70 m2, en el sentit de que el
nom dels cessionaris son Amando Milla Jara i Maria Luisa Alvaro Zofio, en lloc de Armando
Milla Estepa que consta en l'acord.
Corregit l'error l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.

2n) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI:
"ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i

Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'expedient tramitat per a la contractació del servei: "Assistència sanitària al personal al
servei de la Corporació municipal".
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26/10/2004, va acordar la
licitació pública, mitjançant Concurs, per procediment obert, aprovant els Plecs de
Clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques rectores de la
contractació.
Resultant que després de la reglamentària publicitat, es va celebrar l'acte públic d'obertura
de pliques el dia 116/11/2004.
Vist l'informe de la Tècnic de Prevenció de Riscs Laborals, de data 18/11/2004 sobre
examen i valoració de l'única oferta presentada.
Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 22/11/2004, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per la mercantil COMPAÑIA DE SEGUROS
ADESLAS, S.A.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Adjudicar el contracte a la mercantil COMPAÑIA DE SEGUROS ADESLAS, S.A.
com a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de
41,46 euros mensuals per cada funcionari o beneficiari, amb el límit anual de 61.692,48
euros, i un termini de duració de dos anys, prorrogables anualment fins al màxim legal
permès.
Segon.- Acceptar les millores proposades per la COMPAÑIA DE SEGUROS ADESLAS,
S.A., per a una millor prestació del servei, consistents en el “servei d'orientació mèdica 24
hores al dia“, accessible via telefònica o via Internet, i en el “servei segona opinió mèdica“.
Tercer.- Requerir a l'adjudicatari perquè constituïsca la fiança definitiva en el termini de
quinze dies, i firme el contracte en el termini d'un mes, respectivament, des de l'endemà al
de la notificació del present acord.
Quart.- Sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent,
atés que el contracte es formalitzarà en un exercici anterior al de l'inici de l'execució. Tot
això de conformitat amb el que disposa l'article 69,4 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.
Cinquè.- Notificar el present acord a tots els oferents.
Sisè.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i educatius municipals als efectes
oportuns.

Setè.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente 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.

3r) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA:
"PARC DE LA CERÀMICA, 1A FASE“.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:

“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'expedient tramitat per a la contractació de l'obra: "Parc de la ceràmica, 1a fase“,
segons projecte redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports de la mercantil
INDECAS, SL, D. Alfonso de Cachavera Guimerá, amb un pressupost base de licitació de
446.594,99 euros.
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18/10/2004, va aprovar
l'expedient de contractació així com la licitació pública, mitjançant procediment obert i forma
de concurs.
Resultant que després de la reglamentària publicitat, es va celebrar acte públic d'obertura
de pliques el dia 17/11/2004.
Vist l'informe de l'Arquitecte Municipal, de data 29/11/2004 sobre examen i valoració de les
ofertes presentades.
Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 30/11/2004, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per HERMANOS VENTURA, SL
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 del 2003, de delegació
de competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Adjudicar el contracte la mercantil HERMANOS VENTURA, SL, CIF B-12094033,
com a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de
393.003,59 euros, i un termini d'execució de 4 mesos.
Segon.- Acceptar les millores proposades per HERMANOS VENTURA, SL, quant a
l'increment d'unitats d'obra per quantia de 45.000 euros, IVA inclòs, per a realitzar
qualsevol unitat d'obra que l'Ajuntament i la direcció de l'obra estime convenient, i quant a
l'increment del termini de garantia de les obres fins a 2 anys.

Tercer.- Requerir al contractista adjudicatari perquè constituïsca la fiança definitiva i firme
el contracte administratiu en el termini de quinze dies i un mes, respectivament, des de la
recepció de la notificació del present acord.
Quart.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa la realització de l'obra de
referència a càrrec de la partida 2004 511 63000 del Pressupost General vigent.
Cinquè.- Nomenar Director Tècnic de les obres a l'Enginyer D. Alfonso de Cachavera
Guimerá.
Sisè.- Notificar el present acord a tots els ofertantes, amb devolució, si és procedent, de la
documentació presentada.
Setè.- Traslladar el present acord als serveis d'Intervenció, Tresoreria, i Ordenació del
Territori municipals perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.
Huitè.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente 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.

4t) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 49/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de desembre 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 49/2004, 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. . 49/2004 per import de de 61.051,03 euros
(SEIXANTA-UN MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÉNTIMS).
1 18931082N
2 A08009722
3 B12024329
4 B12264297
5 52792012C
6 18638310F
7 18929113K
8 18900519Q
9 73395676P
10 73373659W
11 18912118T
12 B12003554
13 18875162M
14 18902894E
15 18976892Y
16 73380772P
17 B46394987
18 A12211629
19 B12604880
20 B12604880
21 E12048385
22 E12048385
23 E12048385
24 18885352Y
25 18885352Y
26 18885352Y
27 18885352Y
28 18885352Y
29 B46394987
30 B46394987
31 B12365243
32 B46394987
33 B46394987
34 B46394987
35 B12007720
36 E12048385
37 73373684G
38 B12032157
39 18885352Y
40 B12007720
41 B12007720
42 B12007720
43 B46394987
44 73373684G
45 B12032157
46 A50004209

SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GAS NATURAL CEGAS S A
UNIGRAF S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
PAZ VIVES JOSE MARIA
JUAREZ REQUENA PERFECTO
VIDAL SAFONT ANTONIO
NAVARRO OLUCHA RAMON JOSE
ROBLES CATALAN ANDRES
FRANCH PRADES MIGUEL
CERDA ALFONSO VICENT ANTONI
HIJOS DE F GAYA FORES S L
BARCELO GARCIA AMPARO
FERNANDEZ GORRIZ MANUEL
ASENSIO VENTURA FRANCISCO
MARTI BALLESTER CARMEN
ELECTRONICA GUIREX S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
MOTORONDA S L
MOTORONDA S L
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
ELECTRONICA GUIREX S L
ELECTRONICA GUIREX S L
HNOS SAMPER CLARAMONTE S L
ELECTRONICA GUIREX S L
ELECTRONICA GUIREX S L
ELECTRONICA GUIREX S L
MAQUIVER S L
TALLERES GAGIMA C B
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MAQUIVER S L
MAQUIVER S L
MAQUIVER S L
ELECTRONICA GUIREX S L
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
PREVIASA S A

104,08
173,04
164,72
115,75
6,01
34,76
24,46
10,30
24,46
24,46
24,46
43,13
28,32
24,46
11,59
24,46
304,51
462,00
924,32
166,26
201,84
200,10
1.265,17
167,55
115,95
742,21
92,57
662,10
174,00
103,24
2.675,89
612,48
1.948,80
1.934,88
1.160,00
15,66
440,80
1.442,84
389,46
1.481,48
347,71
1.029,42
2.978,88
614,80
1.550,35
869,39

47 A40001430
48 19080721J
49 73347891V
50 B12448643
51 52798873G
52 53223686F
53 52796669P
54 18931082N
55 A08009722
56 A46229290
57 18931082N
58 B12419081
59 A81962201
60 B96923198
61 B96923198
62 G03330610
63 A28354520
64 F12009197
65 B12419081
66 B12267985
67 A08066896
68 B12419081
69 A08066896
70 A08066896
71 B12213153
72 B12049219
73 B12049219
74 B12593026
75 B12517991
76 B12049219
77 52799767R
78 B12360012
79 18943917J
80 B12209698
81 B96923198
82 18907308C
83 B96923198
84 52799767R
85 52941774Y

ADESLAS S A
MARCO PEIRO REMIGIO
COLLADO OSUNA ANTONIO
EMYTEL COMUNICACIONES S L
LARA GUMBAU MANUEL
MOLINA PALLARES VANESSA
RUIZ JUAN CARLOS
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GAS NATURAL CEGAS S A
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
TECLA ORDINADORS S L
EDITORIAL ARANZADI S A
GESTION CUATROCIENTOS S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
FEDERACION TENIS TAULA C VALENCIANA
CEDIPSA
COOP AGRICOLA NTRA SRA ESPERANZA
TECLA ORDINADORS S L
PREF Y MATERIALES GARCIA S L
METALCO S A
TECLA ORDINADORS S L
METALCO S A
METALCO S A
SERIGRAFIAS LIBRA S L
FERRETERIA SALVIA S L
FERRETERIA SALVIA S L
SERPAC XXI S L
DURBAN S L
FERRETERIA SALVIA S L
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
SEGURA RUIZ JUANA
ARMERIA RAUL S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
SOLER ESTEVE ASUNCION
GESTION CUATROCIENTOS S L
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
SANSANO SANSANO ANA
TOTAL

3.441,11
1.895,63
11.600,00
98,60
103,72
8,42
12,02
32,85
14,27
269,12
98,74
52,00
19,75
952,91
952,91
400,00
8,60
1,48
549,00
301,97
359,60
85,35
528,22
342,20
533,02
519,09
567,10
31,32
450,00
554,62
232,00
839,40
1.119,45
1.204,40
1.238,78
1.900,00
1.449,65
1.185,30
1.185,31
61.051,03

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. . 49/2004 per import de 61.051,03 euros (SEIXANTA-UN MIL
CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES 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 DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE DATA 13 DE SETEMBRE DEL

2004, D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR SUR-13, A
REQUERIMENT DE LA CONSELLERIA DE TERRITORI I VIVENDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló de 22 de juliol del 2002,
d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General d'Onda per la qual es va
crear el sòl urbanitzable industrial SUR-13, acord en què es va assumir la Declaració
d'Impacte Ambiental emesa per la Conselleria de Medi Ambient amb data 7 de juny del
2002.
Vist l'acord plenari de data 19 de maig del 2003, pel qual es va aprovar i va adjudicar
definitivament a la mercantil “Onda Urbana, S.L“, per a la seua gestió indirecta, el
Programa d'Actuació Integrada en sòl urbanitzable industrial SUR-13.
Tenint en compte l'acord de l'Ajuntament Ple de 29 de març del 2004, pel que, d'acord amb
la Declaració d'Impacte Ambiental de referència, s'informava favorablement el Projecte de
modificació del traçat de la via pecuària “VP número 3 Cordell d'Almassora a la Pedriza“ i
es donava trasllat del mateix a la Conselleria de Territori i Vivenda, interessant la seua
aprovació definitiva.
Vist que la Conselleria de Territori i Vivenda va recepcionar l'acord plenari de 29 de març
amb data 20 d'abril del 2004, no havent-se pronunciat expressament al setembre del 2004
a pesar de l'informe favorable de la Conselleria d'Infraestructures i Transports de data 16
de febrer del 2004.
Tenint en compte l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de setembre del 2004, pel
qual es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació
provisional del sector SUR-13, així com la firma de l'Acta de comprovació del
Replantejament de data 2 de desembre del 2004, que va legitimar l'inici de les obres
d'urbanització.
Vist el requeriment d'anul·lació d'un mes donat pel Director General de Planificació i
Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Vivenda, recepcionat per l'Ajuntament
d'Onda amb data 25 de novembre del 2004, en relació amb l'acord municipal d'aprovació
del projecte de reparcel·lació del sector SUR-13, en el que se sol·licita la modificació de la
reparcel·lació a fi de realitzar una adequada referència als terrenys de la via pecuària núm.
3 Cordel d'Almassora a la Pedriza“, en els termes que resulte de l'expedient de modificació
del traçat de la dita via pecuària.
Tenint en compte la impossibilitat que a data de hui es trobe aprovat per la Conselleria de
Territori i Vivenda l'al·ludida modificació del traçat de la via pecuària, davant de la falta de
resolució de les consultes i informes sol·licitades a altres organismes i per trobar-se
l'expedient subjecte a tràmit d'informació pública, tal com es desprén de l'ofici del Director
Territorial de Territori i Vivenda recepcionat per l'Ajuntament el 29 de novembre del 2004.
Atès l'Annex presentat per l'Agent Urbanitzador “Onda Urbana, S.L“ amb data 7 de
desembre del 2004, modificatiu de la reparcel·lació del sector SUR-13 als efectes
d'incorporar a la mateixa la modificació del traçat de la via pecuària núm. 3 “Cordel
d'Almassora a la Pedriza“, en els termes del requeriment d'un mes donat per la Conselleria
de Territori i Vivenda.
Atès que l'òrgan competent per a adoptar el present acord i modificar la reparcel·lació del

sector SUR-13 és la Junta de Govern Local, en quant d'òrgan que va adoptar l'acord
objecte de modificació.
S'eleva a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:
PRIMER. Assumir en tots els seus termes el requeriment d'anul·lació d'un mes donat pel
Director General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i
Vivenda, recepcionat per l'Ajuntament amb data 25 de novembre del 2004, en relació amb
l'acord municipal d'aprovació del projecte de reparcel·lació del sector SUR-13, en el que se
sol·licita la modificació de la reparcel·lació a fi de realitzar una adequada referència als
terrenys de la via pecuària núm. 3 “Cordel d'Almassora a la Pedriza“.
SEGON. Modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de setembre del 2004,
pel qual es va aprovar el projecte de reparcel·lació del sector SUR-13, incorporant a la
reparcel·lació les següents modificacions contingudes en l'Annex presentat per l'Agent
Urbanitzador el 7 de desembre del 2004:
–Se substitueix la fitxa relativa a la finca d'adjudicació denominada “biela“ per dues fitxes
d'adjudicació denominades “biela“ (I) i “biela“ (II), als efectes d'adaptar les adjudicacions a
la modificació de traçat proposta.
–S'addiciona a la reparcel·lació el pla corresponent a la modificació de la via pecuària núm.
3 “Cordel d'Almassora a la Pedriza“.
TERCER. Condicionar l'eficàcia del present acord a l'efectiva aprovació per la Conselleria
de Territori i Vivenda de la modificació del traçat de la via pecuària núm. 3 “Cordel
d'Almassora a la Pedriza“, actualment en tramitació per l'Administració Autonòmica.
QUART. Acordar l'assumpció en l'expedient reparcelatorio del futur acord de l'Administració
Autonòmica pel qual s'aprove la modificació del traçat de la via pecuària de referència, en
tots els seus termes.
CINQUÉ. Recolzar la cessió a la Conselleria de Medi Ambient dels terrenys públics
corresponents al futur traçat de la dita via pecuària, i situades en les fitxes d'adjudicació
denominades “biela“ (II), una vegada siga aprovat dit traçat per l'Administració Autonòmica i
s'inscriga la reparcel·lació en el Registre de la Propietat núm. 2 de Vila-real.
SISÉ. Requerir a l'Agent Urbanitzador “Onda Urbana, S.L“ perquè les obres d'urbanització
del sector SUR-13, en fase inicial d'execució, no afecten ni discórreguen pel traçat antic de
la dita via pecuària mentre l'Administració Autonòmica no adopte l'acord d'aprovació
definitiva de la modificació del seu traçat.
SETÉ. Notificar el present acord al Director General de Planificació i Ordenació Territorial
de la Conselleria de Territori i Vivenda, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló,
amb trasllat d'un exemplar de l'Annex referit, així com a l'Agent Urbanitzador “Onda
Urbana, S.L“, 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.

6è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER VILA- MOBLE, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE
FUSTERIA MECÀNICA, EN CAMÍ DEL PALMERAL, Nº16-A.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/50, instruït a instàncies de VILA- MOBLE, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l'activitat de fusteria mecànica, en Camí del Palmeral, nº16-A.
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.

7è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER MINERCAS, S.L., SOL·LICITANT LLICÈNCIA PER A
EXERCIR L'ACTIVITAT DE MAGATZEM PER A LA DISTRIBUCIÓ A L'ENGRÒS
D'ARGILES EMPAQUETADES, EN CAMÍ DEL PALMERAL, Nº7.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:

“Vist l'expedient número 643/04/53, instruït a instàncies de MINERCAS, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l'activitat de magatzem per a la distribució a l'engrós d'argiles empa
quetades, en Camí del Palmeral, nº7.
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.

8è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER MOVIMIENTO DE TIERRAS OLUCHA HERMANOS, S.L.,
PER A EXERCIR L'ACTIVITAT D'ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS INERTS, EN
PARTIDA CORRAL BLANC, POLÍGON 42 PARCEL·LES 19 I 31.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 3 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/35, instruït a instàncies de MOVIMIENTO DE TIERRAS
OLUCHA HERMANOS, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l'activitat deabocador de
residus sòlids inerts, en Partida Corral Blanc, Polígon 42, Parcel.la 19 i 31.

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.
Vista la Declaració d'Interés Comunitari emesa per la Conselleria de Territori iv Habitatge,
de 18 de Juny de 2004.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

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

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

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

