ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA CINC D'ABRIL DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
cinc d'abril de dos mil quatre, es reuneixen en el Saló de Comissions, a fi de celebrar
sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, i davall la
Presidència de l’Alcalde, Enrique Navarro Andreu, els següents Tinents d'Alcalde:
María Lidón Adelantado Puchal
José Martínez Belloso
José Miguel Morte Poles
Joaquín Nebot Monzonís
Antonio López Marín de Robles
Juan Miguel Salvador Pérez
Joaquín Aguilella Aguilella
Assistits de l'Oficial Major, Secretari P.S., Carlos Forés Furió, i de la Interventora acctal.
Rosa María Gómez Sancho.
Existint quòrum suficient, la Presidència declara oberta la sessió, i es procedeix a l'examen
dels assumptes que a continuació es relacionen:

PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 29 DE MARÇ 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 29 de
març de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria d'aquesta
sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT GRUA “.

SERVEI “RETIRADA DE

El present punt queda sobre la Mesa.
3r) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
CULTURALS, JUVENILS I D’OCI I TEMPS LLIURE, EN ESTA POBLACIÓ PER A L’ANY
2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 31 de març de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura,
que es passa a transcriure literalment:

“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per a la realització d’activitats culturals, juvenils i d’oci i temps
lliure, en esta població per a l’any 2004.
Atès 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 número 64 de data 28 de maig de 2002.
Vist l’informe tècnic-jurídic emès pel Cap de Secció de Secretaria, en data 31 de març de
2004, i el de la Intervenció Municipal, de data 25 de març de 2004, amb número d’operació
2.2004.1.02612, en el que s’acredita la retenció de crèdit suficient.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de
24 de juny de 2003, de delegació de competències, en el punt quart, B.A), s'atribueix a la
Comissió de Govern: “11. Aprovar tots el actes relatius a subvencions que concedeixca
l’Ajuntament i que siguin de la seua competència.”
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar les Bases Específiques reguladores de la concessió de subvencions per
a la realització d’activitats culturals, juvenils i d’oci i temps lliure, en aquesta població per a
l’any 2004.
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa per import de 7.000 euros a càrrec de la
partida 451.48900 del vigent Pressupost Ordinari (RC de data 25 de març amb número
d’operació 2.2004.1.02612).
TERCER.- Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes Municipal i al
Butlletí Oficial de la Província.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES
CULTURALS, JUVENILS I D’OCI I TEMPS LLIURE, EN ESTA POBLACIÓ PER A L’ANY
2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 31 de març de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura,
que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per a la realització de programes culturals, juvenils i d’oci i
temps lliure, en esta població per a l’any 2004.

Atès 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 número 64 de data 28 de maig de 2002.
Vist l’informe tècnic-jurídic emès pel Cap de Secció de Secretaria, en data 31 de març de
2004, i el de la Intervenció Municipal, de data 25 de març de 2004, amb número d’operació
2.2004.1.02531, en el que s’acredita la retenció de crèdit suficient.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de
24 de juny de 2003, de delegació de competències, en el punt quart, B.A), s'atribueix a la
Comissió de Govern: “11. Aprovar tots el actes relatius a subvencions que concedeixca
l’Ajuntament i que siguen de la seua competència.”
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar les Bases Específiques reguladores de la concessió de subvencions per
a la realització de programes culturals, juvenils i d’oci i temps lliure, en esta població per a
l’any 2004.
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa per import de 30.000 euros a càrrec de la
partida 451.48900 del vigent Pressupost Ordinari (RC de data 25 de març amb número
d’operació 2.2004.1.02531).
TERCER.- Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes Municipal i al
Butlletí Oficial de la Província.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 12/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la proposta d'operacions a ordenar número 12/2004, 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. 12/2004 per import de 274.583,97euros (DOSCENTS SETANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS HUITANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-SET CÉNTIMS)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

N.I.F.
18904599W
18896881N
18955902S
18940893W
18925151S
75706609Q
73353921K
X4341465P
18845169G
18641031Z
52941387X
37027940X
74464498C
05765370Y
53375216J
52790522W
B46968962
18885352Y
52799569X
A28328029
B12049219
52799569X
B96902226
B12441861
G28783991
18860998D
A12362927
E12078622
A46076873
A46076873
A46076873
A46076873
A46076873
B12360012

TITULAR
LA PAZ MORENO FELICIDAD
CABEZA VILLEGAS MARIA REMEDIOS
BERNAT FORES SANTIAGO
SOL VAZQUEZ JOAQUIN E
CRUZ SETEMBRE ANTONIO JUAN
ROMERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL
VILLEGAS TORRES ENRIQUE
LERCH ROHNEAN MARCEL
ROBLES LOZAR JUAN JOSE
ORTELLS CHIVA VICENTE
NAVARRO CASTELLS ROBERTO
LEDESMA MEDEL FELIPE
ALFARO MILLA ISABEL
CARRASCO TRENADO JOSE MARIA
OLUCHA ROCA RUBEN
RAMOS SALAS ANTONIO LUIS
VALPAMA S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
GARCIA VELASCO JAVIER
CANTERA LA TORRETA S A
FERRETERIA SALVIA S L
GARCIA VELASCO JAVIER
INTRO AUDIOVISUAL S L
APLICACIONES DE CAD CAM Y GIS S L
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS
SANTOLARIA NAYA GERARDO
VILLARREAL CLUB DE FUTBOL S A D
HERMANAS BORDONAU C B
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
GRAFIQUES ONDA S L

IMPORT €
34,76
34,76
34,76
73,38
34,76
73,38
34,76
4,51
34,76
4,51
73,38
34,76
34,76
4,51
73,38
35,16
5.368,31
736,02
45,72
147,67
123,93
116,00
1.960,40
10.324,00
1.056,36
38,17
3.000,00
464,00
27.051,49
45.754,92
2.260,07
25.045,12
8.444,00
684,62

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

B12032157
B12382115
B12520532
F08226714
18931082N
52798873G
A08157463
B12573713
B30634703
E12512091
E12512091
E12078622
18868475B
B12091245
A12003216
P1200000F
G97274930
18864914S
A46076873
A46076873
A46076873
A28855260
A83052407
B12419081
A61790663
18931082N
E12225348
18931082N
B12334371
A82365263
A08132383
B12360012
B12360012
A46573721
18952690T
B12209698

ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
CAN-KABUL S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
ABACUS S COOP C L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
LARA GUMBAU MANUEL
CREDSA S A
ARGOT CULTURAL S L
3000 INFORMATICA S L
PUBLI-ONDA C B
PUBLI-ONDA C B
HERMANAS BORDONAU C B
BARCOS RUIZ ANTONIO
GRAFICAS CASTAÑ S L
CARMELITANO S A
DIPUTACION PROVINCIAL CASTELLON
HACHEFUELLEN ASOCIACION CULTURAL
PIQUER BERNAT JOAQUIN JESUS
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
INFORMATICA EL CORTE INGLES S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
TECLA ORDINADORS S L
ROTAGRAMA S A
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
ONDA CRISTAL C B
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
HIJOS DE REGINA PERIS S L
QUANTOR GRUPO EDITORIAL S A
CISSPRAXIS S A
GRAFIQUES ONDA S L
GRAFIQUES ONDA S L
PAPELSA
PRADES COLERA JESUS IGNACIO
ARMERIA RAUL S L
TOTAL

168,00
1.742,93
10.708,68
282,26
78,38
136,36
222,00
1.071,39
955,04
125,28
8,40
2.352,48
144,77
93,96
66,61
635,87
2.000,00
160,50
40.843,55
23.112,87
40.272,33
12.015,00
143,20
54,52
1.528,88
46,30
410,64
142,15
32,48
529,85
106,72
160,60
138,62
418,30
83,69
350,27
274.583,97

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 12/2004 per import de 274.583,97 euros (DOS-CENTS
SETANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS HUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET
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.
6è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA

A AMPA DEL COL·LEGI PIO XII.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 31 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per Mª CARMEN AGUILELLA GARCIA, Presidenta de
AMPA COL·LEGI PIO XII (CIF nº. G-12301305) en la que es demana la bestreta del
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004, mitjançant
l’aprovació de la subvenció nominativa en les Bases d’Execució del Pressupost de l’Exercici
2004.
Vist l'article 13 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Exercici 2004, en el que
s’aprova a Ampa Col·legi Pio XII la quantitat de 1.527,17 euros.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no és deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que la Presidenta de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec a la subvenció concedida:
Nº
2248

TITULAR

CONCEPTE

Guad. Garcia

Roba d´esport del col.legi

IMPORT €

TOTAL

1530
1.530,00

Resultant que l’import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adients.
Vist l’informe del Gestor d’Esports, encarregat de la tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat “AMPA DEL
COL·LEGI PIO XII” (CIF nº G-12301305) per a l’exercici 2004, per import de 1.527,17
euros, per a finançar despeses del PROGRAMA D’ACTIVITATS, ENTRENAMENTS I
COMPETICIONS ESPORTIVES.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 1.527,17 euros a
l’Entitat “AMPA DEL COL·LEGI PIUS XII” (CIF nº. G-12301305), corresponent al 100 per
100 de la subvenció per a l’exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 452 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
7è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
A AMPA DE L'IES 2ª SECCIÓ SERRA D'ESPADA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 31 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per Mª AMPARO SOL GÓMEZ, Presidenta de la AMPA DEL
IES 2ª SECCIO SERRA D´ESPADÀ (CIF nº. G-12617502) en la que es demana la
bestreta del pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004,
mitjançant l’aprovació de la subvenció nominativa en les Bases d’Execució del Pressupost
de l’Exercici 2004.
Vist l' article 13 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Exercici 2004, en el que
s’aprova a Ampa del IES 2ª Secció Serrà d´Espadà la quantitat de 286,36 euros.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no és 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:
Nº
7

TITULAR

CONCEPTE

METASPORT

Balons futbol, jocs xarxes

IMPORT €

TOTAL

286,36
286,36

Resultant que l’import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adients.
Vist l’informe del Gestor d’Esports, encarregat de la tramitació del expedient.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny,, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat “AMPA DE
L'IES 2ª SECCIÓ SERRA D´ESPADÀ” (CIF nº G-12617502) per a l’exercici 2004, per
import de 286,36 euros, per a finançar despeses del PROGRAMA D’ACTIVITATS,
ENTRENAMENTS I COMPETICIONS ESPORTIVES.

SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 286,36 euros a
l’Entitat “AMPA DE L'IES 2ª SECCIÓ SERRA D´ESPADÀ” (CIF nº. G-12617502),
corresponent al 100 per 100 de la subvenció per a l’exercici 2004, amb càrrec a la partida
2004 452 48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è) PROPOSTA DE BESTRETA DEL 70% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A CLUB
BALONMANO ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 31 de març 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 ENRIQUE MORRO AGUILELLA, President del CLUB
BALONMÀNO D´ONDA (C.I.F. G-18900801) en la que es demana la bestreta del
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist el Conveni de Col·laboració amb el Club Balonmano d'Onda, de data 16 de març de
2004, en el que s'aprova la quantitat de 14.425,00 euros, en concepte de subvenció per a
l'exercici de 2004, per a finançament d'activitats, campionats i entrenaments.
Vista la clàusula Quarta del Conveni, en la qual s’estableix el cobrament del 70 % al signar
el Conveni.
Vista la fiscalització de la Interventora Municipal..
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:
Pda. Presupuestaria
2004 452 48900

Perceptor
CLUB BALONMANO ONDA
70 % subv. 2004

N.I.F.
G-12349379

Import - Euros
10.097,50

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

9è) PROPOSTA DE BESTRETA DEL 70% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A CLUB
PILOTARI D'ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 31 de març 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 ROBERTO PERIS SILVESTRE, President del CLUB
PILOTARI D´ONDA (C.I.F. G-12629754) en la que es demana la bestreta del pagament de
la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist el Conveni de Col·laboració amb el Club Pelotari d'Onda, de data 16 de març de 2004,
en el que s'aprova la canti tat de 1.803,00 euros, en concepte de subvenció per a l'exercici
de 2004, per a finançament de promoció i programes d'activitats, campionats i
entrenaments.
Vista la Clàusula Quarta del Conveni, en la qual s'estableix el cobrament del 70 per 100 al
signar el Conveni.
Vista la fiscalització de la Interventora Municipal..
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:
Pda. Presupuestaria
2004 452 48900

Perceptor
CLUB PILOTARI D´ONDA
70 % subv. 2004

N.I.F.
G-12629754

Import - Euros
1.262,10

SEGON.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
10è) PROPOSTA DE BESTRETA DEL 70% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A GRUP
POPULAR.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 31 de març 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 JOSE GARCIA MOLINA, portaveu adjunt del Grup del

Partit Popular de l'Ajuntament d'Onda, en la qual es demana la bestreta del pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord del Ajuntament Ple, de data 17 de juliol de 2003, en el qual s’aprova l'import a
pagar als Grups Polítics Municipals.
Vist que l'import de la subvenció de l'any 2004 al Grup del Partit Popular (NIF nº. G28570935) es de 6.130,20 euros.
Vist l'article 30.3 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'Exercici 2004, en el qual
s'especifica la possibilitat del cobrament del 70 % de les Bestretes de subvencions.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1085 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació, corresponent a la bestreta de
subvenció de l'exercici 2004:
Pda. Pressupostaria
2004 111 48900

Titular

GRUP PARTIT POPULAR
70 % subv. 2004

NIF
G-28570935

Import €
4.291,14

SEGON.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
11è) PROPOSTA DE BESTRETA DEL 70% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A GRUP
AMI.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 31 de març 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 PASCUAL V.MUNDINA SOL, portaveu del Grup A.M.I.
de l'Ajuntament d'Onda, en la qual es demana la bestreta del pagament de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord del Ajuntament Ple, de data 17 de juliol de 2003, en el qual s’aprova l'import a
pagar als Grups Polítics Municipals.
Vist que l'import de la subvenció de l'any 2004 al Grup A.M.I. (NIF nº. G-12611356) es de
1.803,00 euros.

Vist l'article 30.3 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'Exercici 2004, en el qual
s'especifica la possibilitat del cobrament del 70 % de les Bestretes de subvencions.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1085 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació, corresponent a la bestreta de
subvenció de l'exercici 2004:
Pda. Pressupostaria
2004 111 48900

Titular

GRUP A.M.I.
70 % subv. 2004

NIF

Import €

G-12611356

1.262,10

SEGON.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
12è) PROPOSTA DE BESTRETA DEL 70% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A GRUP
BLOC.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 31 de març 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 JOSE JULIO CENTELLES MARINER, portaveu del Bloc
Nacionalista Valencià de l'Ajuntament d'Onda, en la qual es demana la bestreta del
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord del Ajuntament Ple, de data 17 de juliol de 2003, en el qual s’aprova l'import a
pagar als Grups Polítics Municipals.
Vist que l'import de la subvenció de l'any 2004 al Grup del Bloc Nacionalista Valencià (NIF
nº. G-96763321) es de 1.803,00 euros.
Vist l'article 30.3 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'Exercici 2004, en el qual
s'especifica la possibilitat del cobrament del 70 % de les Bestretes de subvencions.
Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1085 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació, corresponent a la bestreta de
subvenció de l'exercici 2004:
Pda. Pressupostaria
2004 111 48900

Titular

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ
70 % subv. 2004

NIF
G-96763321

Import €
1.262,10

SEGON.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
13è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GAS NATURAL
SDG SA, EN GARANTIA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA CONNEXIÓ DE
GAS A LA MERCANTIL MERCURY (EXPEDIENT NÚMERO 8832/02/120).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/2, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Gas Natural SDG SA, amb N.I.F. Número A-08015497 i domicili a
l'avinguda Balears número 69, de València, per a la devolució de la fiança dipositada com a
garantia de les obres de construcció de la connexió de gas a la mercantil Mercury, en el
expedient de llicència d’obres número 8832/02/120.
Vist que, en garantia de les obres de connexió de gas a la mercantil Mercury, es va
dipositar per Gas Natural SDG SA, amb data 18 de febrer de 2003, fiança per import de
1.172 euros.
Vist que per l'Enginyer Tècnic Municipal, s'ha informat que no hi ha inconvenient algun
perquè es procedisca a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança 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 A, atribueix a la Junta de Govern Local: “10.- Aprovar la devolució de
fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Gas Natural SDG SA, amb
N.I.F. Número A-08015497 i domicili a l'avinguda Balears número 69, de València, com a
garantia de les obres de construcció de la connexió de gas a la mercantil Mercury, en el
expedient de llicència d’obres número 8832/02/120.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de
pagament.
TERCER.- Donar trasllat del present acord 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 DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GAS NATURAL
SDG SA, EN GARANTIA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA CONNEXIÓ DE
GAS A ACRILATOS SA I LIBRA CERÁMICA SA (EXPEDIENT 8832/00/569).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/3, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Gas Natural SDG SA, amb N.I.F. Número A-08015497 i domicili a
l'avinguda Balears número 69, de València, per a la devolució de la fiança dipositada com a
garantia de les obres de construcció de la connexió de gas a Acrilatos SA i Libra Cerámica
SA, en el expedient de llicència d’obres número 8832/00/569.
Vist que, en garantia de les obres de connexió de gas a la mercantil Mercury, es va
dipositar per Gas Natural SDG SA, amb data 15 de desembre de 2.000, fiança per import
de 7.019'82 euros.
Vist que per l'Enginyer Tècnic Municipal, s'ha informat que no hi ha inconvenient algun
perquè es procedisca a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança 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 A, atribueix a la Junta de Govern Local: “10.- Aprovar la devolució de
fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Gas Natural SDG SA, amb
N.I.F. Número A-08015497 i domicili a l'avinguda Balears número 69, de València, com a
garantia de les obres de construcció de la connexió de gas a Acrilatos SA i Libra Cerámica
SA, en el expedient de llicència d’obres número 8832/00/569.

SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de
pagament.
TERCER.- Donar trasllat del present acord 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 DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GAS NATURAL
SDG SA, EN GARANTIA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA CONNEXIÓ DE
GAS A INGLECORT SL (EXPEDIENT 883/01/269).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/4, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Gas Natural SDG SA, amb N.I.F. Número A-08015497 i domicili a
l'avinguda Balears número 69, de València, per a la devolució de la fiança dipositada com a
garantia de les obres de construcció de la connexió de gas a Inglecort SL, en el expedient
de llicència d’obres número 883/01/269.
Vist que, en garantia de les obres de connexió de gas a la mercantil Mercury, es va
dipositar per Gas Natural SDG SA, amb data 28 de setembre de 2.001, fiança per import
de 342'58 euros.
Vist que per l'Enginyer Tècnic Municipal, s'ha informat que no hi ha inconvenient algun
perquè es procedisca a la devolució de la fiança dipositada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança 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 A, atribueix a la Junta de Govern Local: “10.- Aprovar la devolució de
fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Gas Natural SDG SA, amb
N.I.F. Número A-08015497 i domicili a l'avinguda Balears número 69, de València, com a
garantia de les obres de construcció de la connexió de gas a Inglecort SL, en el expedient
de llicència d’obres número 883/01/269.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de
pagament.
TERCER.- Donar trasllat del present acord 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.
16è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
DECOCER SA, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE ÚS ESPECÍFIC, A LA CV-20
QUILÒMETRE 6'9.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 31 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 883/01/152, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Decocer SA, amb N.I.F. número A-12098612, i domicili a la
carretera CV-20 quilòmetre , d'Onda, per a la construcció de nau sense ús específic, a la
CV-20 quilòmetre 6'9, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Rafael Llopis
Arquer, visat pel col·legi professional corresponent amb data 27 de març de 2001, el qual
inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el terreny sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà industrial zona UI-6, amb pla
parcial i projecte d'urbanització aprovats i les obres finalitzades, i no està inclòs en cap
àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient,
a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística, en el que
consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Decocer SA, amb N.I.F. número A-12098612, i
domicili a la carretera CV-20 quilòmetre , d'Onda, per a la construcció de nau sense ús
específic, a la CV-20 quilòmetre 6'9, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer
Rafael Llopis Arquer, visat pel col·legi professional corresponent amb data 27 de març de
2001, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les

obres es de 252.770'88 euros, i el constructor Construcciones Rafael García 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).
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors

Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
17è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
GARDENIA QUIMICA SA, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TERRABASTALL A
L'INTERIOR DE LA NAU, A L'AVINGUDA REAL DE EXTREMADURA NÚMERO 25, DEL
POLÍGON INDUSTRIAL UI-6.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/40, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Gardenia Quimica SA, amb N.I.F. número A-12405577, i
domicili a l'avinguda Real de Extremadura 25, d'Onda, per a la construcció de terrabastall a
l'interior de la nau, a l'avinguda Real de Extremadura número 25, del polígon industrial UI-6,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Industrial Carlos prades Albalat, visat
pel col·legi professional corresponent amb data 27 de febrer de 2004, el qual inclou como
annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que l'edifici sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà industrial zona UI-6, amb la urbanització
finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient,
a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística, en el que
consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Gardenia Quimica SA, amb N.I.F. número A12405577, i domicili a l'avinguda Real de Extremadura 25, d'Onda, per a la construcció de
terrabastall a l'interior de la nau, a l'avinguda Real de Extremadura número 25, del polígon
industrial UI-6, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Industrial Carlos

prades Albalat, visat pel col·legi professional corresponent amb data 27 de febrer de 2004,
el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es
de 47.892'60 euros, i el constructor López Jodar CB.
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).
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
18è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
CERLAT SA, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI SENSE ÚS ESPECÍFIC A LA
CARRETERA DE RIBESALBES, QUILÒMETRE 3.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 29 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/38, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Cerlat SA, amb N.I.F. número A-12380036, i domicili a la
carretera de Ribesalbes, quilòmetre 3, d'Onda, per a la construcció d'edifici sense ús
específic a la carretera de Ribesalbes, quilòmetre 3, segons projecte tècnic adjunt redactat
per l’Enginyer Industrial Joaquín Llopis Esteve, i visat pel col·legi professional corresponent
amb data 25 de febrer de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el terreny sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà industrial zona UI-2, i no està
inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient,
a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística, en el que
consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Cerlat SA, amb N.I.F. número A-12380036, i domicili
a la carretera de Ribesalbes, quilòmetre 3, d'Onda, per a la construcció d'edifici sense ús
específic a la carretera de Ribesalbes, quilòmetre 3, segons projecte tècnic adjunt redactat
per l’Enginyer Industrial Joaquín Llopis Esteve, i visat pel col·legi professional corresponent

amb data 25 de febrer de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut.
El pressupost de les obres es de 90.515 euros, i el constructor Materiales Murive S.L.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Haurà de respectar la distància de protecció de carretera CS-201 de 18 m a bord
d'explanada.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

19è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
JOSÉ MEZQUITA FORÉS, CONTRA ACORD DE 22/12/2003 SOBRE APROVACIÓ DE
L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENT I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT
DE L'EXPROPIACIÓ DE TERRENYS ZONA ESPORTIVA EN SUR-2, GSP-1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient d'expropiació per taxació conjunta per a l'ampliació de la zona esportiva en
sòl SUR-2, sistema general GSP-1 (expedient nº 887/98/6), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló amb data 9 de novembre de 1999.
Atès que a José Mezquita Forés, procedida la signatura de les actes d'ocupació i pagament
el dia 28 de febrer de 2000, se li va reconèixer el cobrament de la quantitat de 22178,7 €
de preu just per l'expropiació d'una superfície de sòl de 1500 m2 (parcel·la 465, polígon
50).
Vista la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de data 5 de febrer de 2003,
emesa davant la impugnació pels afectats de les fulles de preu just, en la qual es reconeix
el dret al cobrament per José Mezquita Forés de 31433,43 € per l'al·ludida expropiació.
Atès l'acord de la Comissió de Govern de data 22 de desembre de 2003, per la qual
s'aprovava l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament a José
Mezquita Forés de la quantitat de 9254,73 €, resultant de la diferència entre la quantia
econòmica del Projecte d'Expropiació aprovat i la fixada pel Jurat Provincial en la seua
resolució de data 5 de febrer de 2003.
Vist el recurs de reposició interposat en temps i forma i amb la legitimació pertinent per
José Mezquita Forés contra el citat acord de la Comissió de Govern Municipal, amb registre
d'entrada de data 4 de febrer de 2004.
Atès que el fonament del recurs radica en el no reconeixement del pagament dels
corresponents interessos, desatenent a la part dispositiva de la resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació, en la qual es disposava:
“En cada cas per l'administració expropiant haurà d'abonar-se els interessos legals del preu
just definitiu des del dia següent a la data en què es va produir l'ocupació dels terrenys
expropiats”.
Atès l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 8 de març de 2004, en el qual es
disposa un dret al cobrament per interessos de 1691,14 €, originats des del dia de la
signatura de l'acta d'ocupació (28 de febrer de 2000) fins al dia de l'informe, atenent a la
següent taula d'interessos:
Any 2000:
Any 2001:
Any 2002:
Any 2003:
Any 2004:

4'25%
5'50%
4'25%
4'25%
3'75%”

Atès el que es disposa als articles 48 y 57 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de
desembre de 1954, en relació amb el pagament d'interessos de demora.

Atès l'informe del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data
29 de març de 2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès, de conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que el
òrgan competent per resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local (abans
Comissió de Govern Municipal), òrgan del qual prové l'acord objecte d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat en data 4 de febrer de 2004 per José
Mezquita Forés, contra l'acord de la Comissió de Govern pel qual es va disposar
l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament en compliment de la
resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de data 5 de febrer de 2003, relativa a
l'expedient expropiatori GSP-1 (SUR-2), per quant en el citat acord es va ometre
indegudament el reconeixement dels interessos corresponents.
En conseqüència, s'estima la pretensió de l'al·legador relativa al dret al cobrament dels
interessos, per un import total de 1691,14 €.
SEGON. Acordar el trasllat de l'expedient del present recurs a l'Àrea Econòmica Municipal,
als efectes de la tramitació administrativa necessària per a l'efectiu cobrament dels
interessos per l'al·legador.
TERCER. Notificar el present acord a l'interessat, en compliment de la legalitat vigent, amb
indicació expressa dels recursos pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
20è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
JOSÉ CASTAÑ SANSANO, CONTRA ACORD DE 22/12/2003 SOBRE APROVACIÓ DE
L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENT I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT
DE L'EXPROPIACIÓ DE TERRENYS ZONA ESPORTIVA EN SUR-2, GSP-1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient d'expropiació per taxació conjunta per a l'ampliació de la zona esportiva en
sòl SUR-2, sistema general GSP-1 (expedient nº 887/98/6), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló amb data 9 de novembre de 1999.
Atès que a José Castañ Sansano, procedida la signatura de les actes d'ocupació i
pagament el dia 24 de febrer de 2000, se li va reconèixer el cobrament de la quantitat de
49551,8 € de preu just per l'expropiació d'una superfície de sòl de 3140 m2 (parcel·la 480481, polígon 179).
Vista la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de data 5 de febrer de 2003,
emesa davant la impugnació pels afectats de les fulles de preu just, en la qual es reconeix

el dret al cobrament per José Castañ Sansano de 68974,88 € per l'al·ludida expropiació.
Atès l'acord de la Comissió de Govern de data 22 de desembre de 2003, per la qual
s'aprovava l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament a José
Castañ Sansano de la quantitat de 19423,08 €, resultant de la diferència entre la quantia
econòmica del Projecte d'Expropiació aprovat i la fixada pel Jurat Provincial en la seua
resolució de data 5 de febrer de 2003.
Vist el recurs de reposició interposat en temps i forma i amb la legitimació pertinent per
José Castañ Sansano contra el citat acord de la Comissió de Govern Municipal, amb
registre d'entrada de data 4 de febrer de 2004.
Atès que el fonament del recurs radica en el no reconeixement del pagament dels
corresponents interessos, desatenent a la part dispositiva de la resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació, en la qual es disposava:
“En cada cas per l'administració expropiant haurà d'abonar-se els interessos legals del preu
just definitiu des del dia següent a la data en què es va produir l'ocupació dels terrenys
expropiats”.
Atès l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 8 de març de 2004, en el qual es
disposa un dret al cobrament per interessos de 3558,28 €, originats des del dia de la
signatura de l'acta d'ocupació (24 de febrer de 2000) fins al dia de l'informe, atenent a la
següent taula d'interessos:
Any 2000:
Any 2001:
Any 2002:
Any 2003:
Any 2004:

4'25%
5'50%
4'25%
4'25%
3'75%”

Atès el que es disposa als articles 48 y 57 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de
desembre de 1954, en relació amb el pagament d'interessos de demora.
Atès l'informe del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data
29 de març de 2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès, de conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que el
òrgan competent per resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local (abans
Comissió de Govern Municipal), òrgan del qual prové l'acord objecte d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat en data 4 de febrer de 2004 per José
Castañ Sansano, contra l'acord de la Comissió de Govern pel qual es va disposar
l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament en compliment de la
resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de data 5 de febrer de 2003, relativa a
l'expedient expropiatori GSP-1 (SUR-2), per quant en el citat acord es va ometre
indegudament el reconeixement dels interessos corresponents.
En conseqüència, s'estima la pretensió de l'al·legador relativa al dret al cobrament dels
interessos, per un import total de 3558,28 €.

SEGON. Acordar el trasllat de l'expedient del present recurs a l'Àrea Econòmica Municipal,
als efectes de la tramitació administrativa necessària per a l'efectiu cobrament dels
interessos per l'al·legador.
TERCER. Notificar el present acord a l'interessat, en compliment de la legalitat vigent, amb
indicació expressa dels recursos pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
21è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
VICENTE PIQUER GIMENO, CONTRA ACORD DE 22/12/2003 SOBRE APROVACIÓ DE
L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENT I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT
DE L'EXPROPIACIÓ DE TERRENYS ZONA ESPORTIVA EN SUR-2, GSP-1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient d'expropiació per taxació conjunta per a l'ampliació de la zona esportiva en
sòl SUR-2, sistema general GSP-1 (expedient nº 887/98/6), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló amb data 9 de novembre de 1999.
Atès que a Vicente Piquer Gimeno, procedida la signatura de les actes d'ocupació i
pagament el dia 28 de febrer de 2000, se li va reconèixer el cobrament de la quantitat de
9688,33 € de preu just per l'expropiació d'una superfície de sòl de 780 m2 (parcel·la 478,
polígon 50).
Vista la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de data 5 de febrer de 2003,
emesa davant la impugnació pels afectats de les fulles de preu just, en la qual es reconeix
el dret al cobrament per Vicente Piquer Gimeno de 14489,48 € per l'al·ludida expropiació.
Atès l'acord de la Comissió de Govern de data 22 de desembre de 2003, per la qual
s'aprovava l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament a Vicente
Piquer Gimeno de la quantitat de 4801,15 €, resultant de la diferència entre la quantia
econòmica del Projecte d'Expropiació aprovat i la fixada pel Jurat Provincial en la seua
resolució de data 5 de febrer de 2003.
Vist el recurs de reposició interposat en temps i forma i amb la legitimació pertinent per
Vicente Piquer Gimeno contra el citat acord de la Comissió de Govern Municipal, amb
registre d'entrada de data 4 de febrer de 2004.
Atès que el fonament del recurs radica en el no reconeixement del pagament dels
corresponents interessos, desatenent a la part dispositiva de la resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació, en la qual es disposava:
“En cada cas per l'administració expropiant haurà d'abonar-se els interessos legals del preu
just definitiu des del dia següent a la data en què es va produir l'ocupació dels terrenys
expropiats”.
Atès l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 8 de març de 2004, en el qual es

disposa un dret al cobrament per interessos de 877,33 €, originats des del dia de la
signatura de l'acta d'ocupació (28 de febrer de 2000) fins al dia de l'informe, atenent a la
següent taula d'interessos:
Any 2000:
Any 2001:
Any 2002:
Any 2003:
Any 2004:

4'25%
5'50%
4'25%
4'25%
3'75%”

Atès el que es disposa als articles 48 y 57 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de
desembre de 1954, en relació amb el pagament d'interessos de demora.
Atès l'informe del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data
29 de març de 2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès, de conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que el
òrgan competent per resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local (abans
Comissió de Govern Municipal), òrgan del qual prové l'acord objecte d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat en data 4 de febrer de 2004 per Vicente
Piquer Gimeno, contra l'acord de la Comissió de Govern pel qual es va disposar
l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament en compliment de la
resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de data 5 de febrer de 2003, relativa a
l'expedient expropiatori GSP-1 (SUR-2), per quant en el citat acord es va ometre
indegudament el reconeixement dels interessos corresponents.
En conseqüència, s'estima la pretensió de l'al·legador relativa al dret al cobrament dels
interessos, per un import total de 877,33 €.
SEGON. Acordar el trasllat de l'expedient del present recurs a l'Àrea Econòmica Municipal,
als efectes de la tramitació administrativa necessària per a l'efectiu cobrament dels
interessos per l'al·legador.
TERCER. Notificar el present acord a l'interessat, en compliment de la legalitat vigent, amb
indicació expressa dels recursos pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
22è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
JUAN SALVIA MANUEL, EN REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT HEREDITÀRIA DE
JUAN SALVIA MOMPLET, CONTRA ACORD DE 22/12/2003 SOBRE APROVACIÓ DE
L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENT I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT
DE L'EXPROPIACIÓ DE TERRENYS ZONA ESPORTIVA EN SUR-2, GSP-1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 30 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient d'expropiació per taxació conjunta per a l'ampliació de la zona esportiva en
sòl SUR-2, sistema general GSP-1 (expedient nº 887/98/6), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló amb data 9 de novembre de 1999.
Atès que a Hereus de Juan Salvia Momplet, procedida la signatura de les actes d'ocupació
i pagament el dia 24 de febrer de 2000, se li va reconèixer el cobrament de la quantitat de
21405,59 € de preu just per l'expropiació d'una superfície de sòl de 1127 m2 (parcel·la 468,
polígon 50).
Vista la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de data 5 de febrer de 2003,
emesa davant la impugnació pels afectats de les fulles de preu just, en la qual es reconeix
el dret al cobrament per Hereus de Juan Salvia Momplet de 32784,65 € per l'al·ludida
expropiació.
Atès l'acord de la Comissió de Govern de data 22 de desembre de 2003, per la qual
s'aprovava l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament a Hereus de
Juan Salvia Momplet de la quantitat de 11379,06 €, resultant de la diferència entre la
quantia econòmica del Projecte d'Expropiació aprovat i la fixada pel Jurat Provincial en la
seua resolució de data 5 de febrer de 2003.
Vist el recurs de reposició interposat en temps i forma i amb la legitimació pertinent per
Juan Salvia Manuel (en representació de la Comunitat Hereditària de Juan Salvia Momplet)
contra el citat acord de la Comissió de Govern Municipal, amb registre d'entrada de data 4
de febrer de 2004.
Atès que el fonament del recurs radica en el no reconeixement del pagament dels
corresponents interessos, desatenent a la part dispositiva de la resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació, en la qual es disposava:
“En cada cas per l'administració expropiant haurà d'abonar-se els interessos legals del preu
just definitiu des del dia següent a la data en què es va produir l'ocupació dels terrenys
expropiats”.
Atès l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 8 de març de 2004, en el qual es
disposa un dret al cobrament per interessos de 2084,63 €, originats des del dia de la
signatura de l'acta d'ocupació (24 de febrer de 2000) fins al dia de l'informe, atenent a la
següent taula d'interessos:
Any 2000:
Any 2001:
Any 2002:
Any 2003:
Any 2004:

4'25%
5'50%
4'25%
4'25%
3'75%”

Atès el que es disposa als articles 48 y 57 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de
desembre de 1954, en relació amb el pagament d'interessos de demora.
Atès l'informe del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data
29 de març de 2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès, de conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que el

òrgan competent per resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local (abans
Comissió de Govern Municipal), òrgan del qual prové l'acord objecte d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat en data 4 de febrer de 2004 per Juan
Salvia Manuel (en representació de la Comunitat Hereditària de Juan Salvia Momplet),
contra l'acord de la Comissió de Govern pel qual es va disposar l'autorització, disposició,
reconeixement i ordenació del pagament en compliment de la resolució del Jurat Provincial
d'Expropiació de data 5 de febrer de 2003, relativa a l'expedient expropiatori GSP-1 (SUR2), per quant en el citat acord es va ometre indegudament el reconeixement dels interessos
corresponents.
En conseqüència, s'estima la pretensió de l'al·legador relativa al dret al cobrament dels
interessos, per un import total de 2084,63 €.
SEGON. Acordar el trasllat de l'expedient del present recurs a l'Àrea Econòmica Municipal,
als efectes de la tramitació administrativa necessària per a l'efectiu cobrament dels
interessos per l'al·legador.
TERCER. Notificar el present acord a l'interessat, en compliment de la legalitat vigent, amb
indicació expressa dels recursos pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
23è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
MARÍA CASTAÑ LÓPEZ, HEREUA DE RAFAEL CASTAÑ BUDÍ, CONTRA ACORD DE
22/12/2003
SOBRE
APROVACIÓ
DE
L'AUTORITZACIÓ,
DISPOSICIÓ,
RECONEIXEMENT I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE L'EXPROPIACIÓ DE
TERRENYS ZONA ESPORTIVA EN SUR-2, GSP-1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient d'expropiació per taxació conjunta per a l'ampliació de la zona esportiva en
sòl SUR-2, sistema general GSP-1 (expedient nº 887/98/6), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló amb data 9 de novembre de 1999.
Atès que a Rafael Castañ Budi, procedida la signatura de les actes d'ocupació i pagament
el dia 24 de febrer de 2000, se li va reconèixer el cobrament de la quantitat de 23228,41 €
de preu just per l'expropiació d'una superfície de sòl de 1480 m2 (parcel·la 466, polígon 50).
Vista la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de data 5 de febrer de 2003,
emesa davant la impugnació pels afectats de les fulles de preu just, en la qual es reconeix
el dret al cobrament per Rafael Castañ Budi de 32431,46 € per l'al·ludida expropiació.
Atès l'acord de la Comissió de Govern de data 22 de desembre de 2003, per la qual
s'aprovava l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament a Rafael

Castañ Budi de la quantitat de 8602,04 €, resultant de la diferència entre la quantia
econòmica del Projecte d'Expropiació aprovat i la fixada pel Jurat Provincial en la seua
resolució de data 5 de febrer de 2003.
Vist el recurs de reposició interposat en temps i forma i amb la legitimació pertinent per
Maria Castañ López (Hereua de Rafael Castañ Budi) contra el citat acord de la Comissió de
Govern Municipal, amb registre d'entrada de data 4 de febrer de 2004.
Atès que el fonament del recurs radica en el no reconeixement del pagament dels
corresponents interessos, desatenent a la part dispositiva de la resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació, en la qual es disposava:
“En cada cas per l'administració expropiant haurà d'abonar-se els interessos legals del preu
just definitiu des del dia següent a la data en què es va produir l'ocupació dels terrenys
expropiats”.
Atès l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 8 de març de 2004, en el qual es
disposa un dret al cobrament per interessos de 1685,99 €, originats des del dia de la
signatura de l'acta d'ocupació (24 de febrer de 2000) fins al dia de l'informe, atenent a la
següent taula d'interessos:
•
•
•
•
•

Any 2000:
Any 2001:
Any 2002:
Any 2003:
Any 2004:

4'25%
5'50%
4'25%
4'25%
3'75%”

Atès el que es disposa als articles 48 y 57 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de
desembre de 1954, en relació amb el pagament d'interessos de demora.
Atès l'informe del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data
29 de març de 2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès, de conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que el
òrgan competent per resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local (abans
Comissió de Govern Municipal), òrgan del qual prové l'acord objecte d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat en data 4 de febrer de 2004 per Maria
Castañ López (Hereua de Rafael Castañ Budi), contra l'acord de la Comissió de Govern pel
qual es va disposar l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament en
compliment de la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de data 5 de febrer de 2003,
relativa a l'expedient expropiatori GSP-1 (SUR-2), per quant en el citat acord es va ometre
indegudament el reconeixement dels interessos corresponents.
En conseqüència, s'estima la pretensió de l'al·legador relativa al dret al cobrament dels
interessos, per un import total de 1685,99 €.
SEGON. Acordar el trasllat de l'expedient del present recurs a l'Àrea Econòmica Municipal,
als efectes de la tramitació administrativa necessària per a l'efectiu cobrament dels
interessos per l'al·legador.

TERCER. Notificar el present acord a l'interessat, en compliment de la legalitat vigent, amb
indicació expressa dels recursos pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
24è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
JOSÉ SETEMBRE FRANCH, CONTRA ACORD DE 22/12/2003 SOBRE APROVACIÓ
DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENT I ORDENACIÓ DEL
PAGAMENT DE L'EXPROPIACIÓ DE TERRENYS ZONA ESPORTIVA EN SUR-2, GSP-1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient d'expropiació per taxació conjunta per a l'ampliació de la zona esportiva en
sòl SUR-2, sistema general GSP-1 (expedient nº 887/98/6), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló amb data 9 de novembre de 1999.
Atès que a Marta Franch Gallén, procedida la signatura de les actes d'ocupació i pagament
el dia 28 de febrer de 2000, se li va reconèixer el cobrament de la quantitat de 19776,37 €
de preu just per l'expropiació d'una superfície de sòl de 1040 m2 (parcel·la 233, polígon
50).
Vista la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de data 5 de febrer de 2003,
emesa davant la impugnació pels afectats de les fulles de preu just, en la qual es reconeix
el dret al cobrament per Marta Franch Gallén de 26559,24 € per l'al·ludida expropiació.
Atès l'acord de la Comissió de Govern de data 22 de desembre de 2003, per la qual
s'aprovava l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament a Marta
Franch Gallén de la quantitat de 6782,87 €, resultant de la diferència entre la quantia
econòmica del Projecte d'Expropiació aprovat i la fixada pel Jurat Provincial en la seua
resolució de data 5 de febrer de 2003.
Vist el recurs de reposició interposat en temps i forma i amb la legitimació pertinent per
José Setembre Franch (Hereu de Marta Franch Gallén) contra el citat acord de la Comissió
de Govern Municipal, amb registre d'entrada de data 4 de febrer de 2004.
Atès que el fonament del recurs radica en el no reconeixement del pagament dels
corresponents interessos, desatenent a la part dispositiva de la resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació, en la qual es disposava:
“En cada cas per l'administració expropiant haurà d'abonar-se els interessos legals del preu
just definitiu des del dia següent a la data en què es va produir l'ocupació dels terrenys
expropiats”.
Atès l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 8 de març de 2004, en el qual es
disposa un dret al cobrament per interessos de 1242,61 €, originats des del dia de la
signatura de l'acta d'ocupació (28 de febrer de 2000) fins al dia de l'informe, atenent a la
següent taula d'interessos:

Any 2000:
Any 2001:
Any 2002:
Any 2003:
Any 2004:

4'25%
5'50%
4'25%
4'25%
3'75%”

Atès el que es disposa als articles 48 y 57 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de
desembre de 1954, en relació amb el pagament d'interessos de demora.
Atès l'informe del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data
29 de març de 2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès, de conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que el
òrgan competent per resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local (abans
Comissió de Govern Municipal), òrgan del qual prové l'acord objecte d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat en data 4 de febrer de 2004 per José
Setembre Franch (Hereu de Marta Franch Gallén), contra l'acord de la Comissió de Govern
pel qual es va disposar l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament
en compliment de la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de data 5 de febrer de
2003, relativa a l'expedient expropiatori GSP-1 (SUR-2), per quant en el citat acord es va
ometre indegudament el reconeixement dels interessos corresponents.
En conseqüència, s'estima la pretensió de l'al·legador relativa al dret al cobrament dels
interessos, per un import total de 1242,61 €.
SEGON. Acordar el trasllat de l'expedient del present recurs a l'Àrea Econòmica Municipal,
als efectes de la tramitació administrativa necessària per a l'efectiu cobrament dels
interessos per l'al·legador.
TERCER. Notificar el present acord a l'interessat, en compliment de la legalitat vigent, amb
indicació expressa dels recursos pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
25è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER Mª
PILAR SETEMBRE FRANCH, CONTRA ACORD DE 22/12/2003 SOBRE APROVACIÓ
DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENT I ORDENACIÓ DEL
PAGAMENT DE L'EXPROPIACIÓ DE TERRENYS ZONA ESPORTIVA EN SUR-2, GSP-1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient d'expropiació per taxació conjunta per a l'ampliació de la zona esportiva en
sòl SUR-2, sistema general GSP-1 (expedient nº 887/98/6), aprovat definitivament per la

Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló amb data 9 de novembre de 1999.
Atès que a Mª Pilar Setembre Franch, procedida la signatura de les actes d'ocupació i
pagament el dia 28 de febrer de 2000, se li va reconèixer el cobrament de la quantitat de
31507,07 € de preu just per l'expropiació d'una superfície de sòl de 1900 m2 (parcel·la 467,
polígon 50).
Vista la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de data 5 de febrer de 2003,
emesa davant la impugnació pels afectats de les fulles de preu just, en la qual es reconeix
el dret al cobrament per Mª Pilar Setembre Franch de 44983,57 € per l'al·ludida
expropiació.
Atès l'acord de la Comissió de Govern de data 22 de desembre de 2003, per la qual
s'aprovava l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament a Mª Pilar
Setembre Franch de la quantitat de 13476,5 €, resultant de la diferència entre la quantia
econòmica del Projecte d'Expropiació aprovat i la fixada pel Jurat Provincial en la seua
resolució de data 5 de febrer de 2003.
Vist el recurs de reposició interposat en temps i forma i amb la legitimació pertinent per Mª
Pilar Setembre Franch contra el citat acord de la Comissió de Govern Municipal, amb
registre d'entrada de data 4 de febrer de 2004.
Atès que el fonament del recurs radica en el no reconeixement del pagament dels
corresponents interessos, desatenent a la part dispositiva de la resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació, en la qual es disposava:
“En cada cas per l'administració expropiant haurà d'abonar-se els interessos legals del preu
just definitiu des del dia següent a la data en què es va produir l'ocupació dels terrenys
expropiats”.
Atès l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 8 de març de 2004, en el qual es
disposa un dret al cobrament per interessos de 2468,88 €, originats des del dia de la
signatura de l'acta d'ocupació (28 de febrer de 2000) fins al dia de l'informe, atenent a la
següent taula d'interessos:
•
•
•
•
•

Any 2000:
Any 2001:
Any 2002:
Any 2003:
Any 2004:

4'25%
5'50%
4'25%
4'25%
3'75%”

Atès el que es disposa als articles 48 y 57 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de
desembre de 1954, en relació amb el pagament d'interessos de demora.
Atès l'informe del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data
29 de març de 2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès, de conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que el
òrgan competent per resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local (abans
Comissió de Govern Municipal), òrgan del qual prové l'acord objecte d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat en data 4 de febrer de 2004 per Mª Pilar
Setembre Franch, contra l'acord de la Comissió de Govern pel qual es va disposar
l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament en compliment de la
resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de data 5 de febrer de 2003, relativa a
l'expedient expropiatori GSP-1 (SUR-2), per quant en el citat acord es va ometre
indegudament el reconeixement dels interessos corresponents.
En conseqüència, s'estima la pretensió de l'al·legador relativa al dret al cobrament dels
interessos, per un import total de 2468,88 €.
SEGON. Acordar el trasllat de l'expedient del present recurs a l'Àrea Econòmica Municipal,
als efectes de la tramitació administrativa necessària per a l'efectiu cobrament dels
interessos per l'al·legador.
TERCER. Notificar el present acord a l'interessat, en compliment de la legalitat vigent, amb
indicació expressa dels recursos pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
26è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
JOSÉ Y RAFAEL MARTÍNEZ FONFRÍA, CONTRA ACORD DE 22/12/2003 SOBRE
APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENT I ORDENACIÓ
DEL PAGAMENT DE L'EXPROPIACIÓ DE TERRENYS ZONA ESPORTIVA EN SUR-2,
GSP-1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient d'expropiació per taxació conjunta per a l'ampliació de la zona esportiva en
sòl SUR-2, sistema general GSP-1 (expedient nº 887/98/6), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló amb data 9 de novembre de 1999.
Atès que a José y Rafael Martínez Fonfría, procedida la signatura de les actes d'ocupació i
pagament el dia 28 de febrer de 2000, se li va reconèixer el cobrament de la quantitat de
23900,98 € de preu just per l'expropiació d'una superfície de sòl de 1949 m2 (parcel·la 464,
polígon 50).
Vista la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de data 5 de febrer de 2003,
emesa davant la impugnació pels afectats de les fulles de preu just, en la qual es reconeix
el dret al cobrament per José y Rafael Martínez Fonfría de 37491,1 € per l'al·ludida
expropiació.
Atès l'acord de la Comissió de Govern de data 22 de desembre de 2003, per la qual
s'aprovava l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament a José y
Rafael Martínez Fonfría de la quantitat de 13590,12 €, resultant de la diferència entre la
quantia econòmica del Projecte d'Expropiació aprovat i la fixada pel Jurat Provincial en la
seua resolució de data 5 de febrer de 2003.
Vist el recurs de reposició interposat en temps i forma i amb la legitimació pertinent per

José y Rafael Martínez Fonfría contra el citat acord de la Comissió de Govern Municipal,
amb registre d'entrada de data 4 de febrer de 2004.
Atès que el fonament del recurs radica en el no reconeixement del pagament dels
corresponents interessos, desatenent a la part dispositiva de la resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació, en la qual es disposava:
“En cada cas per l'administració expropiant haurà d'abonar-se els interessos legals del preu
just definitiu des del dia següent a la data en què es va produir l'ocupació dels terrenys
expropiats”.
Atès l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 8 de març de 2004, en el qual es
disposa un dret al cobrament per interessos de 2489,69 €, originats des del dia de la
signatura de l'acta d'ocupació (28 de febrer de 2000) fins al dia de l'informe, atenent a la
següent taula d'interessos:
Any 2000:
Any 2001:
Any 2002:
Any 2003:
Any 2004:

4'25%
5'50%
4'25%
4'25%
3'75%”

Atès el que es disposa als articles 48 y 57 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de
desembre de 1954, en relació amb el pagament d'interessos de demora.
Atès l'informe del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data
29 de març de 2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès, de conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que el
òrgan competent per resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local (abans
Comissió de Govern Municipal), òrgan del qual prové l'acord objecte d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat en data 4 de febrer de 2004 per José y
Rafael Martínez Fonfría, contra l'acord de la Comissió de Govern pel qual es va disposar
l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament en compliment de la
resolució del Jurat Provincial d'Expropiació de data 5 de febrer de 2003, relativa a
l'expedient expropiatori GSP-1 (SUR-2), per quant en el citat acord es va ometre
indegudament el reconeixement dels interessos corresponents.
En conseqüència, s'estima la pretensió de l'al·legador relativa al dret al cobrament dels
interessos, per un import total de 2489,69 €.
SEGON. Acordar el trasllat de l'expedient del present recurs a l'Àrea Econòmica Municipal,
als efectes de la tramitació administrativa necessària per a l'efectiu cobrament dels
interessos per l'al·legador.
TERCER. Notificar el present acord a l'interessat, en compliment de la legalitat vigent, amb
indicació expressa dels recursos pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors

Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
27è) PROPOSTA DE CLAUSURA D'ACTIVITAT DE “ELABORACIÓN Y VENTA DE
COMIDA PREPARADA” EXERCIDA PER JUAN CARLOS MADRID CABALLERO,
SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la denúncia formulada amb registre d'entrada de data 29 d'octubre del 2003 per la
Comunitat de Propietaris de l'Avinguda Catalunya, núm. 19, per les molèsties d'olors
procedents de l'activitat de “elaboración y venta de comida preparada“ en el baix de
l'al·ludida adreça, exercida per Juan Carlos Madrid Caballero.
Vist que l'interessat va presentar davant de l'Ajuntament, amb data 7 de maig del 2003,
sol·licitud de llicència d'activitat per a exercir la de “elaboración y venta de comida
preparada“ en l'Avinguda Catalunya, núm. 19, baix, procedint-se l'obertura de l'expedient
d'activitat qualificada número 643/03/41.
Vist l'informe tècnic de l'Enginyer Municipal de data 21 de novembre del 2003, en el que es
va disposar el següent:
<< Visitat el local productor de les molèsties denunciades, el vestíbul, el terrat i la vivenda
del pis 3º, porta A, propietat de..... la Comunitat denunciant, s'ha comprovat el següent:
1) Que la citada activitat careix en el moment de la inspecció de la corresponent Llicència
Municipal d'obertura d'establiments.
2) El citat vestíbul feia una olor d'intensitat considerable, capaç de produir molèsties
d'importància.
3) La xemeneia instal·lada no compleix el que especifica el vigent PGOU, que en el seu
article 2.81, apartat 4.
4) En la citada vivenda també es van comprovar l'existència de les citades olors, així com
en tota l'escala.
5) En el moment de la inspecció, la citada instal·lació no complia les mesures correctores
propostes en el projecte tècnic presentat, cosa subsanable abans de la presentació del
corresponent certificat final d'instal·lació d'activitat >>.
Vist l'escrit d'audiència de quinze dies hàbils remés pel Tinent Alcalde-Delegat de l'Àrea
d'Ordenació del Territori de l'Ajuntament, de data 24-11-2003 i que va ser rebut per
l'interessat tres dies més tard, amb caràcter previ a l'expedient sancionador i com a tràmit
preceptiu per a l'eventual tancament de l'activitat, sense que conste en l'expedient la
presentació d'al·legacions per escrit.
Tenint en compte l'estat de tramitació del referit expedient d'activitat, pendent d'atorgament
de llicència d'activitat definitiva per la no aportació per l'interessat de la documentació
necessària per a obtindre l'informe favorable de permís d'abocaments, havent notificat al
mateix, amb data 2 de febrer del 2004, la concessió d'un termini de deu dies per a
presentar l'al·ludida documentació.
Atès l'informe emés per l'Enginyer Tècnic municipal, de data 24 de març del 2004, en el
que es manifesta que la citada activitat continua en funcionament.

Atès l'informe jurídic del T.AG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de data 25 de març del
2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès el que disposa l'article 18 de la Llei 3/89, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades de la
Generalitat Valenciana, en el que s'habilita a decretar el tancament, sense més tràmit,
d'aquelles activitats que no estiguen en possessió de la corresponent llicència municipal,
prèvia audiència al titular de l'activitat per termini de quinze dies.
Atès que segons el parer de la Jurisprudència del Tribunal Suprem ( STS de 19-11-84, 1612-93 y 9-4-99), les ordes de clausura d'activitat no constitueixen cap sanció sinó exercici
de la potestat de policia, proporcionada a les circumstàncies comprovades en el cas i
adoptada amb les degudes garanties.
Atès el que disposa l'article 1.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
(Decret de 17 de juny de 1955), que permet als Ajuntaments l'exercici de la funció de
policia quan existira pertorbació o perill greu per a la salubritat ciutadana.
Atès que correspon a la Junta de Govern Local adoptar l'acord de referència, en virtut del
Decret de l'Alcaldia núm. 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, pel
qual es delega en el dit òrgan (Punt quart, lletra B, apartat C): “4.- Clausurar establiments i
instal·lacions sense llicència o sense ajustar-se a la concedida....“
Es proposa el següent acord:
PRIMER. Ordenar a Juan Carlos Madrid Caballero, amb C.I.F núm. 73.771.227-S i domicili
en l'Avinguda de Catalunya, 48, 1º A, la clausura immediata de l'activitat de “elaboración y
venta de comida preparada“ exercida en l'Avinguda Catalunya, núm. 19, baix, d'Onda
(Castelló), per mancar de llicència municipal d'activitat.
De no verificar-se la clausura immediata de l'activitat, la Corporació es reserva la facultat
d'utilitzar la via de l'execució forçosa per a procedir al tancament de la mateixa, en els
termes dels articles 95 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques, tot això amb independència de l'eventual incoació del
procediment sancionador i de la imposició de multes coercitives independents de l´eventual
sanció.
SEGON. Acordar l'alçament de la present orde de clausura en el moment de l'obtenció per
l'interessat de la llicència d'activitat definitiva, sempre que l'exercici de la mateixa
s´ajuste ajuste al projecte tècnic i a les condicions de la llicència.
TERCER. Notificar el present acord als interessats en l'expedient i a la Policía Local de l
´Ajuntament, als efectes legals 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.
28è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER ACCESS ONDA, S.L., PER A EXERCIR L´ACTIVITAT
D’INTERMEDIARI DEL COMERÇ (EN OFICINA DOTADA D’AIRE CONDICIONAT), EN
CARRER TOGA, 8.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 24 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/95, instruït a instàncies de Access Onda, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l´activitat d’intermediari del comerç (en oficina dotada d’aire
condicionat), en carrer Toga, 8.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
29è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER PALANQUES Y CORAGO S.L., PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE GARATGE-APARCAMENT, EN CARRER ALFONS EL MAGNÀNIM, 19.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/122, instruït a instàncies de Palanques y Corago S.L.,

sol·licitant llicència per a exercir l´activitat de garatge-aparcament, en carrer Alfons el
Magnànim, 19.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
30è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER PROMOCIONES EL VALENCIANO SÁNCHEZ, S.L., PER
A EXERCIR L´ACTIVITAT DE GARATGE-APARCAMENT, EN AVINGUDA SERRA
D’ESPADÀ, 98.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/119, instruït a instàncies de Promociones El Valenciano
Sánchez, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l´activitat de garatge-aparcament, en
avinguda Serra d’Espadà, 98.

Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
31è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER PROMOSANIT, S.A., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE
FABRICACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS A BASE DE RESINES DE POLIÈSTER AMB
FIBRA DE VIDRE, EN AV. DEL MEDITERRANI, 35.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/121, instruït a instàncies de Promosanit, S.A., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de fabricació de productes sanitaris a base de resines de
polièster amb fibra de vidre, en Av. del Mediterrani, 35.
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.

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.
Prèvia declaració de la urgència acordada per unanimitat, i de conformitat amb l'article 83
en relació amb l'article 113 del Reial Decret 2568/1986, s'acorda debatre fora de l'Ordre del
Dia el següent punt:
DE-1) PROPOSTA DE CORRECCIÓ D'ERRORS ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL
D'APROVACIÓ COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA REPARCELACION SUR-10 (“LA
TRENCADELLA“).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 2 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:

“D. Joaquín Nebot Monzonís, Tinent Alcalde-Delegat de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de
conformitat amb l'article 82.3 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
per raons d'urgència que vénen motivades per la necessitat d'esmenar un error material i
evitar així l'aplicació indeguda a la mercantil “Edycon, S.A“, a partir del 2 d'abril del 2004,
d'un recàrrec d´apremi per demora en deute econòmic contret amb l'Ajuntament.
Vist que per mitjà d'acord plenari de data 29 de març de 1999 va ser aprovat i adjudicat
definitivament a la “Agrupación d'Interés Urbanístic La Trencadella“, per al seu
desenvolupament pel procediment de gestió indirecta, el Programa d'Actuació Integrada en
sòl urbanitzable industrial SUR-10 (“La Trencadella“), i que per mitjà d'acord plenari de data
26 de març del 2001 es va acordar la cessió de l'adjudicació del Programa a la mercantil
“Edycon, S.A“, que es va subrogar en totes les obligacions i drets derivats del Programa.
Vistos el Projecte de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació provisional del Programa
d'Actuació Integrada en sòl urbanitzable industrial SUR-10 (“La Trencadella“), promoguts
per la mercantil “Edycon, S.A“ en la seua qualitat d'Agent Urbanitzador, que van ser
aprovats definitivament per Decret de l'Alcaldia de data 10 de juliol del 2000.
Vista l'acta de recepció final de les obres d'urbanització del sector SUR-10, de data 16 de
gener del 2004.
Tenint en compte que amb data 1 de març del 2004, després de la tramitació administrativa
corresponent, es va acordar l'aprovació del compte de liquidació definitiva del sector SUR10, atorgant un termini d'un mes a l'Agent Urbanitzador perquè ingressara en l'Àrea
Econòmica municipal l'import econòmic corresponent al saldo creditor de l'Ajuntament en
l'Actuació, i que expiraba el 1 d´abril de 2004.
Vist que, per un error, en el punt segon de la part dispositiva del dit acord administratiu es
va disposar que el referit terme d'un mes comptaria des de l'endemà de l'adopció de
l'acord, quan de conformitat amb el el que disposa l'article 48.2 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques (LRJ-PAC), tot termini haurà
de computar-se a partir del dia següent a aquell en què tinga lloc la notificació o publicació
de l'acte que es tracte.
Vist que, expirat el mes de termini atorgat en el referit acord, no constava en les
dependències municipals a data 1 d'abril del 2004 la recepció per l'Urbanitzador de la
notificació del mateix, la qual cosa feia inviable jurídicament l'exigència de pagament del
saldo creditor en el termini assenyalat.
Atés l'informe jurídic emés pel TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de data 1 d'abril del
2004, sobre l'assumpte de referència.
Atés l'article 105.2 de la LRJ-PAC, segons el qual les Administracions Públiques poden en
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, rectificar els errors materials, de fet
o artiméticos existents en els seus actes.
Atés que l'òrgan competent per a procedir a la citada rectificació és la Junta de Govern
local, quant a òrgan que va adoptar l'acord d'aprovació del compte de liquidació definitiva
del sector SUR-10 amb el referit error material. .
Propose a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. Acordar d'ofici, i en relació amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 de

març del 2004, pel qual es va disposar l'aprovació del compte de liquidació definitiva del
sector SUR-10 (“La Trancadella“), la rectificació de l'error existent en el punt segon de la
part dispositiva de l'acord, per quant on es va dir “comptat des de l'endemà de l'adopció
del present acord“ va voler dir-se “comptat des de l'endemà de la recepció per
l'Urbanitzador de la notificació del present acord“.
SEGON. Atorgar a la mercantil “Edycon, S.A“, com a conseqüència de l'anterior, un termini
d'un mes, comptat a partir de dia següent de notificació al mateix del present acord, per a
ingressar en l'Àrea Econòmica municipal l'import econòmic de 145.845,91 € (IVA no inclòs),
resultat de compensar el saldo deutor i creditor de l'Ajuntament d'Onda del Compte de
liquidació definitiva.
TERCER. Notificar el present acord als interessats en l'expedient, als efectes legals
oportuns, amb indicació expressa dels recursos pertinents, així com a l'Àrea Econòmica
municipal.”
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.
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.

