ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-SIS DE JULIOL 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 de juliol de dos mil quatre, es reuneixen en la Sala de Comissions, a fi de celebrar
sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, i davall la
Presidència del segon Tinent d'Alcalde, José Martínez Belloso, per substitució de l'Alcalde,
Enrique Navarro Andreu, els següents Tinents d'Alcalde:
María Lidón Adelantado Puchal
José Miguel Morte Poles
Joaquín Nebot Monzonís
Antonio López Marín de Robles
Juan Miguel Salvador Pérez
Joaquín Aguilella Aguilella (Excusa)
Assistits de l'Oficial Major, Secretari P.S., Carlos Forés Furió, i de la Interventora, Mª
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 19 DE JULIOL 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 de
juliol de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria d'aquesta
sessió.
Havent-se detectat un error en el punt DE-1, on diu: 4. Asociación de jubilados y
pensionistas de Artesa N.I.F. G-12459053; ha de dir: 4. Asociación de jubilados y
pensionistas de Artesa N.I.F. G-12645792.
No formulant-se altres observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI: “MODIFICACIÓ
D'INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA D'ALIMENTACIÓ EN MITJA TENSIÓ EN LA ZONA
ESPORTIVA”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient tramitat per a la contractació del servei de Modificació d'infraestructura
elèctrica d'alimentació en mitja tensió en la zona esportiva“, amb un pressupost de
29.952,36 euros.

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21-06-2004, va aprovar l'expedient de
contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Vist l'acte d'obertura de pliques celebrat el dia 9-07-2004.
Vist l'informe favorable de l'Enginyer Tècnic Municipal, de data 12-07-2004 sobre examen i
valoració de l'única oferta presentada.
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.- Declarar vàlid l'expedient de contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte a INSTALACIONES ELÉCTRICAS BADENES, SL, NIF B12202503, com a autor de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la
quantitat de 29.812,00 euros, i un termini d'execució d'un mes.
Tercer.- Requerir al contractista adjudicatari perquè constituïsca la fiança definitiva i signe 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 del contracte de
referència a càrrec de la partida 2004 452 21200 del Pressupost General vigent.
Quint.- Notificar el present acord a tots els ofertants.
Sext.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i tècnics municipals als efectes
oportuns.
Sèptim.- 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'APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE L'OBRA: "DEMOLICION PARCIAL TRES INMUEBLES EN CALLE
RIBESALBES".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:

“Vista la sol·licitud de la mercantil Luis Batalla, SAU, de data 09/06/2004, de devolució de la
fiança depositada en garantia del contracte d'obres "Demolición parcial tres inmuebles en
calle Ribesalbes" .
Vist que la Comissió de Govern, en sessió de data 13/09/2002 va adjudicar definitivament
a Luis Batalla, SA, la contractació de l'obra "Demolición parcial tres inmuebles en calle
Ribesalbes"
Vist que, en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte, l’interessat
va depositar en la Caixa de l’Ajuntament fiança definitiva per import total de 2.154,00
euros, constituïda mitjançant aval.
Vist que l'anunci ha estat publicat al BOP número 80 de data 03/07/2004, 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 18/06/2004, i l'intervingut i conforme de la present
proposta.
Vist l’informe redactat per l´Árquitec Técnic Municipal, de data 28/01/2004, en el que
manifesta que no existeixen inconvenients pel que fa a l'execució material que
impedisquen la devolució de la garantia.
Vist el dispost en l'article 47 del R.D. Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Atès que ha transcorregut el termini de dotze mesos fixat com a període de garantia.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de
24 de juny, de delegació de competències a la Comissió de Govern, el punt quart de la
qual, apartat B, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: "10.- Aprovar la devolució de
garanties."
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Tornar a la mercantil Luís Batalla, SA, amb CIF A-46076873, la fiança
depositada en concepte de garantia definitiva del contracte d'obres "Demolición parcial tres
inmuebles en calle Ribesalbes" , per import de 2.154,00 euros.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en
les oficines de Tresoreria els originals de les cartes de pagament.
TERCER.- Traslladar a la Intervenció Municipal, als efectes pressupostaris i comptables que
siguen oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors

Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC: "TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la necessitat de procedir a la prestació del servei públic "Transport urbà de viatgers"
per a satisfer la demanda de la població, després de l'experiència pilot que ha tingut gran
acollida entre la població.
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 regix 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 arreplegada en l'article 25.2 ll) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
Considerant el que disposa l'article 23.2.b) de la LBRL, en relació amb l'article 53.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i 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.- Incoar expedient per a la contractació del servei públic "Transport urbà de viatgers",
que es gestionarà de forma indirecta mitjançant concessió administratriva, segons es va
acordar en la sessió ordinària del Ple de 28 de juny del 2004.
Segon.- L'expedient es tramitarà amb caràcter urgent, per a garantir la prestació del servei
des del començament del curs escolar, 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.

5è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR Nº
29/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juliol 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 29/2004, 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. 29/2004 per import de 17.812,54 euros
((DESSET MIL HUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS).
Nº.

NIF

TITULAR

IMPORT

1 B12604880 MOTORONDA S L

298,91

2 73353854T BADENES PEREZ JUAN

539,40

3 73373684G MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO

179,80

18958143
4
W

ZANON GARCIA MARIA DOLORES

5 18885352Y MARTINEZ FRANCO ANGEL
6 B12094413 KONTOR STIL S L

67,56
185,97
7.902,57

7 99012653

SAMIRA MOHAMED MUSTAFA

343,35

8 99012653

SAMIRA MOHAMED MUSTAFA

343,35

9 20461069Q GIMENEZ GIMENEZ PILAR

386,35

10 18941206Q BLASCO BARBA HERMINIA ENCARNACION

198,00

11 E12374005 HNOS ALVARO C B

658,88

12 B12004362 AUTOBUSES FURIO S L

240,00

13 A79216651 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE

88,40

14 C28563963 URIA MENENDEZ Y CIA ABOGADOS S C
TOTAL

6.380,00
17.812,54

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 29/2004 per import de 17.812,54 euros (DESSET MIL HUITCENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS).”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
6è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ, RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ I PAGAMENT DEL 100% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL EN FESTES DEL BARRI CASTELLÓ I ADJACENTS,
CORRESPONENT AL EXERCICI 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juliol 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 FRANCISCO GOMEZ SOLER, President de l’Associació
Cultural en Festes del Barri Castelló i adjacents (G12521829) en la que es demana el
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que la Junta de Govern de l´Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb
data 10 de maig de 2004 va concedir una subvenció per import de 3.200,00 euros a
l’Entitat Associació Cultural en festes del Barri Castelló i adjacents, per a finançar
despeses d’activitats tradicionals, festives i taurines.
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 la subvenció concedida.
Nº Fra.

Proveïdor

10

JOSEFINA
BLAZQUEZ

MORATA

Concepte

Import €

Carn de bou

3.210,00

TOTAL

3.210,00

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòlega del Area de Participació Ciutadana, encarregada 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, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els 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 la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació Cultural en
Festes del Barri Castelló i adjacents (G12521829)), corresponent al exercici 2004, per
import de 3.200,00 euros per à finançar despeses d’activitats festives i taurines de l’any
2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 3.200,00 euros a l
´Entitat l’Associació Cultural en Festes del Barri Castelló i adjacents (G12521829),
corresponent al 100 per 100 de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida
2004 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 LA JUSTIFICACIÓ, RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ I PAGAMENT DEL 30% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL CD ONDA,
CORRESPONENT AL EXERCICI 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juliol 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 SALVADOR TEN TEN, President de l’ CLUB
DEPORTIVO ONDA (C.I.F. G-12376695) en la que es demana el pagament de la resta de l’
30 % 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 al Club Deportivo Onda la quantitat de 120.202,42 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
1

MADE

Concepte
Manteniment Gespa mes de gener-04

Import
1752,95

9
15
19
22
1
2
3
4

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MADE
Manteniment Gespa mes de febrer-04
MADE
Manteniment Gespa mes de març-04
MADE
Manteniment Gespa mes d’ abril-04
MADE
Manteniment Gespa mes de maig-04
Adriano
GarcíaServeis prestatx de entrenador de l’ 1 de
García
Gener al 30 de Juny-04
José
GregorioServeis prestatx de preparador físic de l’ 1
Bollado Esteban
de Gener al 30 de Juny-04
Ivan Manuel Pérez Serveis prestatx de Gerent de l’ 1 de Gener
al 30 de Juny-04
Carmen
AlvarezServeis prestatx de netejadora de l’ 1 de
viturtia
Gener al 30 de Juny-04
Vicent Aguilella VidalDesplaçaments per asistir a entrenaments i
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Alberto Navarro Desplaçaments per asistir a entrenaments i
Martínez
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Alejandro G. NicolásDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Arizabalo
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Andres Juan
Desplaçaments per asistir a entrenaments i
Rodriguez Segura partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
José Carlos
Desplaçaments per asistir a entrenaments i
Barrachina Pérez partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Vicente
CampsDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Izquierdo
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Carlos
DoménechDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Monforte
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Sergio
CastilloDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Bellido
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Estanislao SalvadorDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Ferrer
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Felipe
rodríguezDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Nogueira
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Francisco
JoséDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Bleda Castillo
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Francisco José JaraDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Herrero
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Hector Mohedo Vidal Desplaçaments per asistir a entrenaments i
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004

1752,95
1752,95
1752,95
1752,95
3551,30
3606,05
3000,00
3500,00
228,00

228,00
961,62
1.111,90
1.200,00
991,70
282,00
1.081,82
900,00
1.803,00
1.260,10
300,00
1.352,30

Vicente
Muñoz
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
1
2
3
4
5
6
7

MolinerDesplaçaments per asistir a entrenaments i
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Sergio
PellicerDesplaçaments per asistir a entrenaments i
García
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Juan josé RomeroDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Miguel
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Ruben García Hueso Desplaçaments per asistir a entrenaments i
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Carlos
JavierDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Soriano Peirats
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Víctor
BertomeuDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Compañ
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Eugenio
VillalvaDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Porta
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Borja Burgos Agís Desplaçaments per asistir a entrenaments i
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Juan Antonio TorresDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Torres
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Luis
MorenoDesplaçaments per asistir a entrenaments i
Martínezl
partits amb el C.D. Onda, de l’ 1 de gener a
30 de juny de 2004
Vicent Aguilella Vidal Dietes derivades de la participació en
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Alberto
NavarroDietes derivades de la participació en
Martínez
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Alejandro
GustavoDietes derivades de la participació en
Nicolás Arizabalo
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Andrés
JuanDietes derivades de la participació en
Rodríguez Segura entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
José
CarlosDietes derivades de la participació en
Barrachina Pérez
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Vicente
CampsDietes derivades de la participació en
Izquierdo
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Carlos
DomenechDietes derivades de la participació en
Monforte
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004

300,00
1.650,00
300,00
901,50
983,47

781,31
600,00
1.440,00
240,00
300,00
912,00
3.802,90
3.846,48
4.447,60
4.800,00
3.966,80
1.128,00

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19

20
21
22
23
TOTAL

Sergio
Bellido

CastilloDietes derivades de la participació en
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Estanislao SalvadorDietes derivades de la participació en
Ferrer
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Felipe
RodríguezDietes derivades de la participació en
Nogueira
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Francisco
JoséDietes derivades de la participació en
Bleda Castillo
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Francisco José JaraDietes derivades de la participació en
Herrero
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Héctor Mohedo Vidal Dietes derivades de la participació en
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Vicente
MolinerDietes derivades de la participació en
Muñoz
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Sergio
PellicerDietes derivades de la participació en
García
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Juan José romeroDietes derivades de la participació en
Miguel
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Ruben García Hueso Dietes derivades de la participació en
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Carlos
JavierDietes i desplaçaments derivados de la
Soriano Peirats
participació en entrenaments i partits de l’
C.D. Onda, de l’ 1 d’agost a 30 de Juny de
2004
Víctor
BertomeuDietes i desplaçaments derivados de la
Compañ
participació en entrenaments i partits de l’
C.D. Onda, de l’ 1 d’agost a 30 de Juny de
2004
Eugenio
VillalvaDietes derivades de la participació en
Porta
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Borja Burgos Agís Dietes derivades de la participació en
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Juan antonio TorresDietes derivades de la participació en
Torres
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004
Luis
MorenoDietes derivades de la participació en
Martínez
entrenaments i partits de l’ C.D. Onda, de l’
1 d’agost a 30 de Juny de 2004

4.327,28
3.500,00
7.212,00
5.040,40
1.200,00
5.049,20
1.200,00
6.600,00
4.617,37
3.606,07
3.933,90

3.125,26

2.400,00
5.760,00
960,00
1.200,00
124.254,08

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de l’ gestor de sports, 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 de l’ 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,
B.A), s´atribueix a la Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els 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 la justificació referent a la subvenció corresponent a l’exercici 2004
concedida al Club Deportivo Onda (CIF G-12376695), per import de 120.202,42,00 euros
per à finançar programes d’activitats, conservació i reparacions d’instalacions, entrenaments
i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligació per la quantitat de 36.060,73 euros a l
´Entitat Club Deportivo Onda (CIF G-12376695) corresponent al 30 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.
8è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
CONSTRUCCIONES FLORENCIA YAGÜE SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CINC
VIVENDES UNIFAMILIARS ADOSSADES, AL CARRER ISABEL CLARA SIMÓ Nº 44E,
44F, 44G, 46A I 46B.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/75, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Construcciones Florencia Yagüe SL, amb N.I.F. Número B12364592, i domicili al carrer Alfonso Pallarés, 15, d'Onda, per a la construcció de cinc
vivendes unifamiliars adossades, al carrer Isabel Clara Simó número 44E, 44F, 44G, 46A y
46B, segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canos Molinos, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 27 d'abril de 2004 i estudi de seguretat i salut signat

per l'Arquitecta Tècnica Belen Gaya Fuentes.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar està 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 residencial, Sector SUR-3, unitat
d'execució Oeste, amb programa d'actuació integrada aprovat amb data 25 de gener de
1.999, 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 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
mateixa: “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 Construcciones Florencia Yagüe SL, amb N.I.F.
Número B-12364592, i domicili al carrer Alfonso Pallarés, 15, d'Onda, per a la construcció
de cinc vivendes unifamiliars adossades, al carrer Isabel Clara Simó número 44E, 44F,
44G, 46A y 46B, segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canos Molinos, visat
pel col·legi professional corresponent amb data 27 d'abril de 2004 i estudi de seguretat i
salut signat per l'Arquitecta Tècnica Belen Gaya Fuentes. El pressupost de les obres es de
322.628'82 euros, les connexions a la xarxa de clavegueram és de 5 unitats i el constructor
Construcciones Florencia Yagüe SL.
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.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals), en els punts previst a la urbanització.
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: 12 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.
9è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
Mª DOLORES FERRÍS BALLESTER, PER A LA REFORMA DE LA VIVENDA
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL CARRER SAFONA Nº 25.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/71, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Mª Dolores Ferrís Ballester, amb N.I.F. Número 18.897.208V, i domicili al carrer La Safona número 25, d'Onda, per a la reforma de la vivenda
unifamiliar entre mitgeres, al carrer Safona 25, segons projecte adjunt redactat per
l’Arquitecte José Luis Navarro Porcar, visat pel col·legi professional corresponent amb data
1 de juny de 2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que l'edifici sobre el que es pretén actuar està 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 urbà, zona CHP, amb la urbanització finalitzada y
amb tots els serveis urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències.
Atès que la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de solars
que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que graven la
propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe de
l’Arquitecte Municipal de data 15 de juliol de 2.004.
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, en el punt quart de
la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “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 Mª Dolores Ferrís Ballester, amb N.I.F. Número
18.897.208-V, i domicili al carrer La Safona número 25, d'Onda, per a la reforma de la
vivenda unifamiliar entre mitgeres, al carrer Safona 25, segons projecte adjunt redactat per
l’Arquitecte José Luis Navarro Porcar, visat pel col·legi professional corresponent amb data
1 de juny de 2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost
de les obres es de 36.552'19 euros, i el constructor Bienvenido Carboneras Chumilla.
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.

Existeix autorització del Director Territorial de la Conselleria de Cultura de data 5 de juliol
de 2004. Les obres no afecten al subsòl pel que no precisa excavació arqueològica i al
exterior deurà utilitzar fusta.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
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.
10è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
JOSEFA DOLORES ALMER GÓMEZ, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE SEGONA FASE
VIVENDA UNIFAMILIAR, AL CARRER ISABEL CLARA SIMÓ Nº 55.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/122, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Josefa Dolores Almer Gómez, amb N.I.F. Número
18.881.594-C, i domicili al carrer Salvador Barri, 9, d'Onda, per a la construcció de segona
fase vivenda unifamiliar, al carrer Isabel Clara Simó 55, segons projecte adjunt redactat per
l’Arquitecte Juan Canos Molinos, visat pel col·legi professional corresponent amb data 5
d'agost de 2003.

Vist que el solar sobre el que es pretén actuar està 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 residencial, Sector SUR-3, unitat
d'execució Oeste, amb programa d'actuació integrada aprovat amb data 25 de gener de
1.999, 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 mateixa: “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 Josefa Dolores Almer Gómez, amb N.I.F. Número
18.881.594, i domicili al carrer Salvador Barri, 9, d'Onda, per a la construcció de segona
fase vivenda unifamiliar, al carrer Isabel Clara Simó 55, segons projecte adjunt redactat per
l’Arquitecte Juan Canos Molinos, visat pel col·legi professional corresponent amb data 5
d'agost de 2003. El pressupost de les obres es de 100.890'15 euros, i el constructor
Francisco Rausell Gómez.
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, i existeix designació d'Arquitecte
Tècnic com a director de l'obra.

Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals), en els punts previst a la urbanització.
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.
11è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
SERGIO BRIZ RUEDA I SILVIA PIQUER MARTÍ, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA
UNIFAMILIAR AL CARRER ENRIC VALOR Nº 21.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/81, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Sergio Briz Rueda i Silvia Piquer Martí, amb N.I.F. Número
52945780-X i 19008316-N respectivament, i domicili a l'avinguda de Montendre número 12º, d'Onda, per a la construcció de vivenda unifamiliar al carrer Enric Valor número 21,
segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecta Nuria Ibañez Palomar, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 15 de juny de 2004 i estudi de seguritat y salut signat
per l'Arquitecta Tècnica Marta Piquer Martí.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar està 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 residencial, Sector SUR-3, unitat
d'execució Oest, amb programa d'actuació integrada aprovat amb data 25 de gener de
1.999, 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 mateixa: “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 Sergio Briz Rueda i Silvia Piquer Martí, amb N.I.F.
Número 52945780-X i 19008316-N respectivament, i domicili a l'avinguda de Montendre
número 1-2º, d'Onda, per a la construcció de vivenda unifamiliar al carrer Enric Valor
número 21, segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecta Nuria Ibañez Palomar, visat pel
col·legi professional corresponent amb data 15 de juny de 2004 i estudi de seguretat y
salut signat per l'Arquitecta Tècnica Marta Piquer Martí. El pressupost de les obres es de
90.439'76 euros, les connexions a la xarxa de clavegueram es d'1 unitat i el constructor
Eduardo Bascuñan Alguacil.
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, i existeix designació d'Arquitecte
Tècnic com a director de l'obra.

Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals), en els punts previst a la urbanització.
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: 12 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.
12è) PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR CONCEDIDA A
KERMOGRUP S.A., EN LA COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL DE 21 DE JULIOL DE
2.003 PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 7 VIVENDES UNIFAMILIARS ADOSSADES A
L'AVINGUDA ANSELMO COYNE Nº 2, 2A, 4, 4A, 6, 6A, 8, 8A.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/42, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Kermogrup S.A., amb N.I.F. número A-12214409, i domicili
al carrer San Miguel número 38, d’Onda, per a la modificació de la llicència concedida de
construcció de 7 vivendes unifamiliars adossades, consistent en la construcció d'una
vivenda de més, sent el total de huit vivendes unifamiliars adossades, a l'avinguda Anselmo
Coyne 2, 2A, 4, 4A, 6, 6A, 8, 8A, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte J.
Ramón Miravet, visat pel col·legi professional corresponent amb data 5 d'abril de 2.004, i
estudi de seguretat i salut signat per l'Arquitecte Tècnic José Vicente Brisach.

Vist que el solar sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat en data 22 de juliol de 1.998, com a sòl
urbà, zona U-3, amb l'estudi de detall aprovat i amb la urbanització finalitzada i amb tots els
serveis urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de solars
que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que graven la
propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe de
l’Arquitecte Municipal de data 15 de juliol de 2.004.
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, 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 mateixa: “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 Kermogrup S.A., amb N.I.F. número A-12214409, i
domicili al carrer San Miguel número 38, d’Onda, per a la modificació de la llicència
concedida en la Comissió de Govern Municipal, en sessió de data 21 de juliol de 2.003, de
construcció de 7 vivendes unifamiliars adossades, consistent en la construcció d'una
vivenda de més, sent el total de huit vivendes unifamiliars adossades, a l'avinguda
Anselmo Coyne 2, 2A, 4, 4A, 6, 6A, 8, 8A, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Arquitecte J. Ramón Miravet, visat pel col·legi professional corresponent amb data 5
d'abril de 2.004, i estudi de seguretat i salut signat per l'Arquitecte Tècnic José Vicente
Brisach. El pressupost de les obres es de 96.570 euros, les connexions a la xarxa de
clavegueram és d'1 unitat i el constructor Recosan 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 i existeix designació d'Arquitecte
Tècnic com a director de l'execució de l'obra.
Existeix autorització del Director Terrritorial de la Conselleria de Cultura, del projecte
d'excavació arqueològica, condicionada a l'excavació manual de tota la superfície del solar
afectada per sabates, riostres, i altres excavacions que precisen l'obra, i en cas d'apareixer
restes d'interés deurà excavar la totalitat del solar.
La paret del patí posterior de la parcel·la C7 deurà separar-se
prolongació Metge Llidó.

5 metres del carrer

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 peatonal de 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: 12 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.- 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 SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS D'INSERCIÓ SOCIAL I PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT DURANT L'ANY
2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d'Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient tramitat per a la concessió de subvencions per a la realització d’activitats

d’inserció social i promoció del voluntariat en esta població durant l’any 2004.
Vist 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 que la Junta de Govern Local, en sessió de 15 de març de 2004 va aprovar les Bases
Específiques reguladores de la concessió de les dites subvencions, el anunci de les quals va
ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 38
de data 27 de març de 2004.
Atès que en el termini establert en les bases han segut presentades les següents
sol·licituds: Asociación Vecinos Barrio del Castillo y adyacentes Onda i Asociación Vecinos
Barrio Monteblanco (2 sol·licituds).
Vist l’informe técnic emès per la Dtra.-Psicóloga de l’Equip Social de Base, sobre l’estudi i la
valoració de la documentació aportada pels sol·licitants.
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 2003, de delegació de competències, el punt quart, B. A), s' atribueix a la
Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els 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.- Concedir la següent subvenció per a finançar la realització d’activitats d’inserció
social i promoció del voluntariat en esta població durant l’any 2004, en càrrec a la partida
número 463.48900 (RC de data 8 de març de 2004 amb núm. d’operació 2.2004.1.01723)
del vigent pressupost ordinari:
NOM
1.- Asociación Vecinos Barrio Monteblanco
TOTAL

N.I.F.
G-12532826

QUANTIA
1.958,00 €
1.958,00 €

SEGON.- Concedir les següents subvencións per a finançar la realització d’activitats
d’inserció social i promoció del voluntariat en esta població durant l’any 2004, en càrrec a la
partida número 463.48900 (RC de data 23 de gener de 2004 amb núm. d’operació
2.2004.1.00117) del vigent pressupost ordinari:
NOM
1.- Asociación Vecinos Barrio Monteblanco
2.- Asociación Vecinos Barrio del Castillo y
adyacentes Onda
TOTAL

N.I.F.
G-12532826
G-12286449

QUANTIA
1.042,00 €
3.306,00 €
4.348,00 €

TERCER.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat 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 CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE
PROGRAMES D'INSERCIÓ SOCIAL I PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT DURANT L'ANY
2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d'Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient tramitat per a la concessió de subvencions per a la realització de programes
d’inserció social i promoció del voluntariat en esta població durant l’any 2004.
Vist 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 que la Junta de Govern Local, en sessió de 15 de març de 2004 va aprovar les Bases
Específiques reguladores de la concessió de les dites subvencions, el anunci de les quals
va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número
38 de data 27 de març de 2004.
Atès que en el termini establert en les bases han segut presentades les següents
sol·licituds: Asociación de Vecinos Barrio Tosalet de Onda, Patronato Fundación Monseñor
Fernando Ferris i Asociación Quisqueya ONG de Onda.
Vist l’informe técnic emès per la Dtra.-Psicóloga de l’Equip Social de Base, sobre l’estudi i la
valoració de la documentació aportada pels sol·licitants.
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 2003, de delegació de competències, el punt quart, B. A), s'atribueix a la
Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els 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.- Concedir les següents subvencions per a finançar la realització de programes
d’inserció social i promoció del voluntariat en esta població durant l’any 2004, en càrrec a la
partida número 463.48900 (RC de data 8 de març de 2004 amb núm. d’operació
2.2004.1.01723) del vigent pressupost ordinari:

NOM
1.- Asociación de Vecinos Barrio Tosalet de Onda
2.- Patronato Fundación Monseñor Fernando Ferris
3.- Asociación Quisqueya ONG de Onda
TOTAL

N.I.F.
G-12431383
G-12023677
G-12548129

QUANTIA
3.306,00 €
3.000,00 €
2.088,00 €
8.394,00 €

SEGON.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat 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.
15è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE
TURISME PER A L'ELABORACIÓ D'UN TRÍPTIC DELS MUSEUS D'ONDA I D'UN
PLÀNOL TURÍSTIC D'ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 12 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 27/04/2004, sobre sol·licitud de subvenció
a l'Agència Valenciana de Turisme a l’empar de la Resolució de 2 de desembre de 2003
publicades en el DOGV de data 15/12/2003, per al finançament de l’elaboració de tríptics
dels museus d'Onda, un plànol turístic i postals de la ciutat, amb un pressupost total de
5.439,70 euros.
Vista la resolució de data de 21/06/2004 i amb registre d’entrada de 28 de juny de 2004, de
l'Agència Valenciana de Turisme, sobre concessió a l’Ajuntament d’Onda d’una subvenció
per a l’elaboració d'un tríptic dels Museus d'Onda i d'un plànol turístic a Onda dins del
programa de recolçament de la Marca turística de la Comunitat Valenciana, per import de
677,62 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003, de data 24 de juny del 2003 de d’organització
municipal i delegació de competències, en el punt quart, B.A), s’atribueix 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.- Acceptar la subvenció de la Agència Valenciana de Turisme, per import de
677,62 euros per a l’elaboració d'un tríptic dels Museu d'Onda i d'un plànol turístic d’Onda.
SEGON.- Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d’acord amb les bases de la
convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”

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

