ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-TRES DE FEBRER DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
vint-i-tres de febrer 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.
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 16 DE FEBRER 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 16 de
febrer 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'ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE TERRENYS PER A VIA PÚBLICA
EN CARRER SAN JORGE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit subscrit per Besanant Inmobiliaria, S.L., de data 11/02/2004 (Registre Entrada
número 1566 de 12/02/2004), pel que adjunten còpia simple de l'escriptura de Cessió
gratuïta unilateral atorgada davant el Notari d'Onda, Cèsar Belda Casanova, en data
30/07/2002, número de protocol 239.
Resultant que en virtut de l'estipulació primera del mencionat document públic, Besanant
Inmobiliaria, S.L., cedeix gratuïtament a l'Ajuntament, per al seu destí a vials, la superficie
de cinquanta metres amb quaranta-un decímetres, amb la següent descripció:

"Urbana. Terreny urbà destinat a vials. Ocupa la superfície de 50,41 m2. Situat en terme
d'Onda, carrer San Jorge cantó amb l'avinguda País Valencià. Afronta, front, dreta i fons,
amb el carrer San Jorge, i esquerra, amb la finca matriu. Lliure de càrregues i gravàmens.“
Vist l'informe emés per l'Arquitecte Municipal, de data 18/02/2004, favorable a l'acceptació
de la cessió, el valor de la qual s'ha establit en 1 euro.
CONSIDERANT el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B) apartat A), atribueix a la Comissió de
Govern: "4. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del Pressupost ni els 500.000.000 de pessetes en els termes previstos
en l'article 21.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.”
S'eleva la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la cessió efectuada per Besanant Inmobiliaria, S.L.
SEGON.- Incloure els terrenys cedits en l'Inventari de Béns Municipal, amb la qualificació
d'immoble urbà de domini públic.
TERCER.- Traslladar el present acord als interessats.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA CONTRACTE D'OBRES
“URBANIZACIÓN ZONA DEPORTIVA PRIMERA FASE”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud de la mercantil Luis Batalla, S.A., de data 23/09/2003, de devolució de
la fiança depositada en garantia del contracte d'obres “Urbanización zona deportiva,
primera fase”.
Vist que la Comissió de Govern, en sessió de data 05/11/2001 va adjudicar definitivament a
Luis Batalla, S.A., la contractació de l'obra “Urbanización zona deportiva, primera fase”.
Vist que, en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte, l’interessat
va depositar en la Caixa de l’Ajuntament fiança definitiva per import total de 4.976,38 euros,
constituïda mitjançant aval.
Vist que l'anunci ha estat publicat al BOP número 127 de data 18/10/2003, i al Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament, pel termini de quinze dies, no havent-se presentat cap
reclamació.

Vist l'informe de Tresoreria de data 11/11/2003, i l'intervingut i conforme de la present
proposta.
Vist l’informe redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal, de data 12/02/2004, en el que
manifesta que el contracte s'ha executat conforme als plecs, no existint responsabilitat
exigible al contractista.
Vist el dispost en l'article 47 del R.D. Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
Texte Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Atès que ha transcorregut el termini de dotze mesos fixat com a període de garantia.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de
24 de juny, de delegació de competències a la Comissió de Govern, el punt quart de la
qual, apartat B, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: "10.- Aprovar la devolució de
garanties."
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Tornar a la mercantil Luis Batalla, S.A., amb CIF A-46076873, la fiança
depositada en concepte de garantia definitiva del contracte d'obres “Urbanización zona
deportiva primera fase”, per import de 4.976,38 euros.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en
les oficines de Tresoreria els originals de les cartes de pagament.
TERCER.- Traslladar a la Intervenció Municipal, als efectes pressupostaris i comptables
que siguen oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ D'AVALS DIPOSITATS PER BM3 OBRAS Y
SERVICIOS, S.A., EN GARANTIA DE CERTIFICACIONS D'ACOPIS OBRA MUSEU DEL
TAULELL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud de la mercantil BM3 Obras y Servicios , S.A., de data 13/02/2004, de
devolució dels avals dipositats en dates 18/12/2001, 25/10/2001, I 12/02/2003, per a
respondre de les obligaciones derivades per acopis de l'obra de Construcció del Museu del
Taulell.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades per certificacions,
d'acopis, la mercantil BM3 Obras y Servicios, S.A., va depositar en la Caixa de l’Ajuntament
la garantia requerida per la Intervenció Municipal, constituïda en diversos avals bancaris.

Vist l’informe redactat per l'Arquitecte Municipal, de data 18/02/2004, favorable a la
devolució dels avals.
Vists els informes de Tresoreria de data 18/02/2004, i l'intervingut i conforme de la present
proposta.
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, el punt quart de la qual, apartat B, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern:
"10.- Aprovar la devolució de garanties."
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Tornar a la mercantil BM3 Obras y Servicios, S.A., amb CIF A-96687249, els
següents avals dipositats en garantia de les certificacions d'acopis:
Aval
CAM
CAM
CAM
BANCO SIMEON
BANCO PASTOR
BANCAJA

Import
12.020,24
60.101,21
60.101,21
53.624,71
20.040,48
25.000,00

Núm. Operació
3.2001.1.21401
3.2001.1.21396
3.2001.1.21397
3.2003.1.00047
3.2003.1.00050
3.2003.1.00048

SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en
les oficines de Tresoreria els originals de les cartes de pagament.
TERCER.- Traslladar a la Intervenció Municipal, als efectes pressupostaris i comptables
que siguen oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 05/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 de febrer 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 5/2004, 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 2003 , 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. 5/2004 per import de 152.920,44 euros (CENT
CINQUANTA-DOS MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÉNTIMS)
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

A40001430
A40001430
18885352Y
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
18885352Y
18885352Y
B12364782
8937831P
22509540S
B12422523
E12611901
E12048385
B12049219
E12440467
18885352Y
18885352Y
B12364782
B12092292
A12211629
E12048385
A83052407
B12612255
B12612255
53225427T
A12455515
G12211967
A50040112

ADESLAS S A
ADESLAS S A
MARTINEZ FRANCO ANGEL
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
GUINOT SELMA S L
MORENO SERRANO PEDRO
VALERO GOMEZ JOSEFA TERESA
GASOLFRAVIL S L
LAVADOS CASAN CB
TALLERES GAGIMA C B
FERRETERIA SALVIA S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
GUINOT SELMA S L
APEC S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
TALLERES GAGIMA C B
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
MANUFACTURAS Y EMB MESEGUER GINER S L
MANUFACTURAS Y EMB MESEGUER GINER S L
SERRA MOMPLET LORENA
MEDIOS DE AZAHAR S A
UNION DE CONSUMIDORES DE CASTELLON
FABRICANTES DE MENAJE S A

4.270,29
4.270,29
90,60
75,40
23,20
54,32
527,22
60,32
1.487,79
257,33
250,50
53,48
25,15
232,00
609,00
6,99
20,00
58,87
11,24
56,26
333,44
97,67
2.852,53
138,96
120,06
194,80
291,60
48,05
32,94
539,40
452,40
7.122,86
645,05

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

A50040112
B12526646
18922109D
18922109D
A12233292
B12527099
G97012769
5367287F
A46229290
E12559738
E12620886
P1200000F
A46229290
A46229290
A46229290
A46229290
B12091245
73382027K
B12067609
E12405213
E12101192
Q6255021E
B12543963
Q6255206B
F12024832
Q1200067E
Q6255045D
Q6255028J
Q6255207J
18941206Q
73380655Y
A28037224
B12393948
A83052407
A83052407
B12618666
18931082N
B80441306
B12360012
A12046728
B12419081
B12422523
73375385A
73375385A
B96344791
A08159717

FABRICANTES DE MENAJE S A
MOYA MARTI SL
IZQUIERDO RUBIO M JOSE
IZQUIERDO RUBIO M JOSE
VILGRAF S A L
ONDASPORT S L
L'AIFFA
GARCIA GOYENECHE PILAR
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
MON MAGIC ANIMACIO C B
EDICIONS LA RODALIA C B
DIPUTACION PROVINCIAL CASTELLON
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
GRAFICAS CASTAÑ S L
PESUDO ARENOS EVA M
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
GUARDERIA INFANTIL BARRUFETS C B
GUARDERIA NANOS
BENADRESA
CENTRE DE EDUCACIO INFANTIL BRESSOL S L
COLEGIO PUBLICO M CABALLERO
COLEGIO MARIA ROSA MOLAS
COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
COLEGIO BALTASAR RULL
COLEGIO PUBLICO ANTONIO ARMELLES
COLEGIO PUBLICO PIO XII
BLASCO BARBA HERMINIA ENCARNACION
VALERO BELINCHON JOSE
FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A
LIMPIEZAS ESPADAN S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
FADRI EDICIONES S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GUILBERT ESPAÑA S L
GRAFIQUES ONDA S L
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
TECLA ORDINADORS S L
GASOLFRAVIL S L
SANTOS ARTERO REMEDIOS
SANTOS ARTERO REMEDIOS
ESCRIBANO LEVANTE S L
BAYER HERMANOS S A

1.290,11
4.872,00
856,90
152,00
466,32
1.160,00
290,00
1.316,37
386,28
290,00
386,66
768,74
515,04
386,28
386,28
1.392,00
425,26
152,30
210,00
181,00
905,00
206,72
340,00
2.052,81
568,00
1.220,00
1.337,90
57,80
1.862,00
180,00
69,00
78.089,79
20.261,11
185,50
2.019,33
284,24
24,35
327,10
82,13
93,22
82,60
7,06
35,12
18,03
327,25
227,00

80
81
82
83
84

A12046728
B12024329
Q2866023A
A46972519
B12334371

PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
UNIGRAF S L
CUNAL (REVISTA DE STUDIOS LOCALES)
PEAM-SUMINISTROS INFORMATICOS S A
HIJOS DE REGINA PERIS S L
TOTAL

93,22
386,98
180,00
114,24
89,39
152.920,44

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 5/2004 per import de 152.920,44 euros (CENT CINQUANTADOS MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 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 DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95% EN LA QUOTA DE
L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, SOL·LICITADA PER
SERPAC XXI, S.L.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de febrer 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 SERPAC XXI, SL amb NIF B-12593026, de data 21 de
gener de 2004, amb número de registre d'entrada 647, sol·licitant la bonificació de l'impost
de construccions, instal·lacions i obres, corresponent a la construcció d'una vivenda en el
carrer Sant Camilo número 6, integrada en el nucli antic d'Onda, acompanyant, a la dita
sol·licitud, l'estudi previ d'afecció al patrimoni arqueològic.
Vist l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 10 de febrer de 2004, assenyala que,
en relació a la sol·licitud presentada per SERPAC XXI, SL, i examinats els projectes de
referència, no troba inconvenient perquè siguen autoritzades les obres d'acord amb la
normativa del Pla General d'Ordenació urbana vigent i així mateix, dites obres reuneixen
els requisits tècnics per a obtindre la bonificació de l'I.C.I.O.
Considerant que l'article 5 apartat 2.1c) de l'Ordenança Fiscal de l'impost de construccions,
instal·lacions i obres estableix que les obres que es realitzen en béns immobles que es
troben dins del perímetre delimitat com a conjunt historic-artístic dins del Pla General
d'Ordenació urbana o que hagen sigut incloses en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic
d'aquest municipi gaudiren d'una bonificació en la quota de l'impost del 95 per 100, quan
les obres a realitzar requerisquen el previ estudi arqueològic (......) Per a l'obtenció de la
dita bonificació, es requereix l'aportació, per part del subjecte passiu, del document
acreditatiu de la prèvia redacció de l'estudi arqueològic sobre el bé en el que es van a
realitzar les obres i en tot cas es requerirà l'informe tècnic, en el que es justifique que les
obres a realitzar reuneixen els requisits necessaris per a l'obtenció de la dita bonificació.
Considerant l'article 5 de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, en els supòsits previstos en el punt c) de l'apartat 2.1 d'aquest
article, el Ple delega expressament en la Junta de Govern Local, l'aprovació de la
bonificació.
Es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Concedir a la mercantil SERPAC XXI, SL, amb NIF B-12593026, la bonificació
del 95 per 100, en la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, respecte a
l'obres de construcció a realitzar en l'immoble siti en el carrer Sant Camilo número 6, del
terme municipal d'Onda.
SEGON.-Donar trasllat a l'interessat perquè presente l'autoliquidació de l'impost de
construccions, instal·lacions i obres amb l'aplicació de la bonificació.”
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 DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER PERIS
Y CÍA SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ
D'UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ, A LES PARCEL·LES 3 I 5 DE LA SUR-10.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/18, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Peris y Cía SL, amb N.I.F. Número A-12003950, i domicili a
l'avinguda Manuel Escobedo número 26, d'Onda, per a la realització d'obres consistents en
la instal·lació d'un centre de transformació, a les parcel·les 3 i 5, de la SUR-10, segons
projecte redactat per l'Enginyer Industrial Marcos Gaya Fuentes.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències,
el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern: “4.- Concedir
i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència a Peris y Cía SL, amb N.I.F. Número A-12003950, i domicili a
l'avinguda Manuel Escobedo número 26, d'Onda, per a la realització d'obres consistents en
la instal·lació d'un centre de transformació, a les parcel·les 3 i 5, de la SUR-10, segons
projecte redactat per l'Enginyer Industrial Marcos Gaya Fuentes. El pressupost de les obres
es de 39.759 euros, i el constructor OPINISA.
Aquesta llicència es concedeix llevat del dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.

L'interessat haurà de comunicar l’acabament de les obres, presentant el corresponent
certificat final.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la Llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è) PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A
CONSTRUCCIONES PLACAR S.L., PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS
EN LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI COMPOST DE 12 VIVENDES, PLANTA BAIXA I
SOTERRANI, AL CARRER CARTA POBLA 18 CANTÓ AL CARRER MARÍA CASES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/02/36, instruït com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Construcciones Placar S.L., amb N.I.F. número B12229365, i domicili al carrer Cerámista Abad 26, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la construcció d’un edifici compost de 12 vivendes, planta baixa i soterrani,
al carrer Carta Pobla 18 cantó al carrer María Cases, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l’Arquitecte Juan Canós Molinos, visat pel col·legi professional corresponent
amb data 24 d’abril de 2002 , el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que per acord de la Comissió de Govern Municipal, de data 2 de setembre de 2002,
es concedeix llicència d'obres al projecte anterior.
Vist l'escrit presentat amb data 21 de gener de 2004, sol·licitant la modificació de la
llicència, en el sentit que la planta baixa constarà de quatre locals comercials.
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporat a
l'expedient, favorables a la modifició de la llicència, a l'empara del que disposa l'article
105.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú .
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:

PRIMER.- Modificar la llicència d'obres de Construcciones Placar SL, concedida en la
Comissió de Govern Municipal de data 2 de setembre de 2002, consistent en la nova
distribució dels locals de la planta baixa, per a obtindre un total de quatre locals, en
compte de dos, en l'edifici situat al carrer Carta Pobla número 18, les connexions a la
xarxa de clavegueram és de 2 unitats .
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat i a l'Àrea Econòmica .”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
SERVICIOS FUNERARIOS MARCO S.L., PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA SEGONA
FASE DE TANATORI I VETLA, A LA PARCEL·LA 42, DEL POLÍGON 26, PARTIDA
SONELLA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/46, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Servicios Funerarios Marco S.L., amb N.I.F. número B12380564, i domicili al carrer San Elías número 3, d'Onda, per a la construcció de la
segona fase de tanatori i vetla, a la parcel·la 42, del polígon 26, partida Sonella, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canos Molinos, i visat pel col·legi
professional corresponent amb data 31 de gener de 2003, i estudi bàsic de seguretat i salut
signat per l'Arquitecta Tècnica Belen Gaya Fuentes.
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 urbanitzable comú, i no està inclòs
en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'activitat de tanatorio i vetla compte amb la preceptiva Declaració d'Interés
Comunitari de la COPUT, de data 11 de novembre de 2002, amb la llicència condicionada
de l'activitat per Decret número 721/203, de data 10 d'abril de 2003 i amb l'informe
favorable de la Confederació Hidrogràfica de data 4 de junio de 2003.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per
a l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
Comissió de Govern: “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 Servicios Funerarios Marco S.L., amb N.I.F.
número B-12380564, i domicili al carrer San Elías número 3, d'Onda, per a la construcció
de la segona fase de tanatori i vetla, a la parcel·la 42, del polígon 26, partida Sonella,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canos Molinos, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 31 de gener de 2003, i estudi bàsic de
seguretat i salut signat per l'Arquitecta Tècnica Belen Gaya Fuentes. El pressupost de les
obres es de 161.615'55 euros, i el constructor Lubavi.
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.
Deurà preservar el sòl de domini públic comprés per la via pecuaria denominada “Cordel
del corral de Sales a Ribesalbes”, de 37 m. de amplària, de qualsevol tipus d'actuació.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
10è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
ENRIQUE DIONIS SOLER, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA

CONSTRUCCIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR, AL CARRER LA HAYA 22.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/23, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Enrique Dionis Soler, amb N.I.F. Número 73.375.318-M, i
domicili al carrer Ronda 30, d'Onda, per a la realització d'obres consistents en la
construcció d'una vivenda unifamiliar, al carrer La Haya 22, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l’Arquitecte Juan Vernetta de los Santos, i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 6 d'octubre de 2.003, el qual inclou com annex estudi bàsic de
seguretat i salut.
Vist que el terreny sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà residencial, amb estudi de detall aprovat i amb la urbanització
finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències, sent la seua
classificació com a sòl urbà residencial U-3.
Atès que l'edificació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques
contingudes en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i del pla parcial de l'estudi de
detall per a dues illes al carrer Balmes, i que l'ús o els usos a què es destina la dita
edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per
a l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
Comissió de Govern: “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 Enrique Dionis Soler, amb N.I.F. Número
73.375.318-M, i domicili al carrer Ronda 30, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la construcció d'una vivenda unifamiliar, al carrer La Haya 22, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Vernetta de los Santos, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 6 d'octubre de 2.003, el qual inclou com
annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 109.508'17
euros, el número de connexions a la xarxa de clavegueram és d'1 unitat, i el constructor
Eduardo Bascuñan.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual

s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les
obres de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte, i existeix designació de
l’Arquitecte Tècnic com a director de l’obra.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals), en els punts previst a la urbanització.
Queda expressament prohibit la realització de construccions annexes (paelleros,
barbacoes, etc...) en el pati interior de les parcel·les.
El vallat del carrer serà massís fins a una altura de 1 m, i fins 2'20 de reixa metàl·lica o
celosia.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns
(marquesines, passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 12 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (articles 101 i següents de la citada
Llei).
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
11è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
LUCAS I MARTA VERNETTA YGUAL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES
CONSISTENTS EN LA CONSTRUCCIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR, AL CARRER

LA HAYA 20.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/24, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Lucas i Marta Vernetta Ygual, amb N.I.F. números
52.657.953-M i 48.440.784-R respectivament, i domicili al carrer Pintor Benlliure 8, de
Rocafort (València), per a la realització d'obres consistents en la construcció d'una vivenda
unifamiliar, al carrer La Haya 20, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte
Juan Vernetta de los Santos, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 6
d'octubre de 2.003, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el terreny sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà residencial, amb estudi de detall aprovat i amb la urbanització
finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències, sent la seua
classificació com a sòl urbà residencial U-3.
Atès que l'edificació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques
contingudes en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i del pla parcial de l'estudi de
detall per a dues illes al carrer Balmes, i que l'ús o els usos a què es destina la dita
edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per
a l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
Comissió de Govern: “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 Lucas i Marta Vernetta Ygual, amb N.I.F. números
52.657.953-M i 48.440.784-R respectivament, i domicili al carrer Pintor Benlliure 8, de
Rocafort (València), per a la realització d'obres consistents en la construcció d'una
vivenda unifamiliar, al carrer La Haya 20, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Arquitecte Juan Vernetta de los Santos, i visat pel col·legi professional corresponent amb
data 6 d'octubre de 2.003, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El
pressupost de les obres es de 109.508'17 euros, el número de connexions a la xarxa de
clavegueram és d'1 unitat, i el constructor Eduardo Bascuñan.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual

s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les
obres de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte, i existeix designació de
l’Arquitecte Tècnic com a director de l’obra.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals), en els punts previst a la urbanització.
Queda expressament prohibit la realització de construccions annexes (paelleros,
barbacoes, etc...) en el pati interior de les parcel·les.
El vallat del carrer serà massís fins a una altura de 1 m, i fins 2'20 de reixa metàl·lica o
celosia.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns
(marquesines, passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 12 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (articles 101 i següents de la citada
Llei).
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
12è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER FIRMECIVIL SA,
EN GARANTIA DEL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL CAMÍ DEL TOSSAL DEL
CORB, EN L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 883/96/230.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/00/06, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Firmecivil SA, amb N.I.F. Número A-46457529 i domicili al carrer Felip
Maria Garin número 2, de València, per a la devolució de la fiança dipositada com a
garantia del manteniment i conservació del camí del Tossal del Corb, en xpedient de
llicència d’obres número 883/96/230.
Vist que, en garantia del manteniment i conervació del camí del Tossal del Corb, es va
dipositar per Firmecivil SA, amb data 22 de maig de 1.996, fiança per import de 3.906'58
euros.
Vist que per l'Enginyera Tècnica 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 2003, de delegació de competències, el
punt quart de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “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 Firmecivil SA, com a garantia
del manteniment i conservació del camí del Tossal del Corb, en xpedient de llicència
d’obres número 883/96/230.
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.
13è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER SALVADOR
OLUCHA GARCIA, EN GARANTIA D'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D'OBRES DE
D'OBERTURA DE RASA PER CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT,
DE L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER ALZIRA, 7.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/03/70 que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Salvador Olucha Garcia, amb NIF número 52946246Q, i domicili al carrer
Padre Salvador Barri, número 5 d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada en

garantia de l'execució de les obres d'obertura de rasa per connexió a la xarxa general de
sanejament, de l'immoble situat al carrer Alzira, numero 7.
Vist que, en garantia de la reposició del paviment i altres serveis que pogueren veure's
afectats per les obres, l'interessat va dipositar fiança per import de 300 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal s'ha informat que no hi ha inconvenient algun
perquè es procedisca a la devolució de la fiança dipositada.
Atés 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 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències, el
punt cuart de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: "10.- Aprobar la
devolución de fianzas".
Vist l'intervingut i conforme de la present proposta efectuat per Intervenció.
S'eleva a la Junta de Govern la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Salvador Olucha Garcia, amb
NIF número 52946246Q, i domicili al carrer Padre Salvador Barri, núm. 5 d'Onda, en
garantia de l'execució de les obres d'obertura de rasa per connexió a la xarxa general de
sanejament, de l'immoble situat a la mateixa adreça, per import de 300 euros.
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.- Traslladar el 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 SOBRE CONTESTACIÓ AL·LEGACIONS A LA PRIMERA EXPOSICIÓ
PÚBLICA EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL DEL SECTOR SUR-13.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient núm. 8874/03/1 relatiu al Projecte de Reparcel·lació i al Compte de
Liquidació Provisional de l'Actuació Integrada en sòl urbanitzable industrial SUR-13 del
P.G.O.U., al terme municipal d'Onda (Castelló).
Atès que el Programa d'Actuació del sector SUR-13 va ser objecte d'adjudicació i aprovació
definitiva per acord plenari de data 19 de maig de 2003, per a la seua execució pel sistema
de reparcel·lació per procediment de gestió indirecta, resultant agent urbanitzador la
mercantil “Onda Urbana, S.L“, i constituint l'alternativa tècnica del programa la memòria,
pla parcial, avantprojecte d'urbanització i proposició juridico-econòmica.

Vist que el conveni que regula les relacions jurídiques de propietaris, agent urbanitzador i
Ajuntament, i que forma part del Programa, va ser subscrit amb data 22 de maig de 2003.
Atès el sotmetiment a informació pública del Projecte de Reparcel·lació i del Compte de
Liquidació Provisional del Sector, per vint dies hàbils mitjançant publicació dels anuncis en
el Diari Levante de Castelló (06-07-2002) i en el DOGV (12-07-2002), havent remés avís al
domicili fiscal dels titulars cadastrals de les parcel·les afectades.
Considerant que, conforme als articles 102 del Reglament de Gestió Urbanística i 69.1 b)
de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística, consta en
expedient el pertinent Certificat Registral de titularitat i càrregues expedit pel Registre de la
Propietat, així com l'anotació marginal de l'inici de l'expedient de la reparcel·lació.
Vist que, durant el termini legal de vint dies hàbils d'informació pública, han formulat
al·legacions els següents interessats:
Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular

1

4993

21/05/03

LLOP ROCHERA, DOLORES

2

5237

28/05/03

AMISAR, S.A.

3

5291

29/05/03

LLOP ROCHERA, DOLORES

4

5396

02/06/03

SÁNCHEZ DOMINGUEZ, PASCUAL

5

5397

02/06/03

SANCHEZ DOMINGUEZ, ROSARIO

6

5398

02/06/03

SÁNCHEZ DOMINGUEZ, PASCUAL

7

5399

02/06/03

SÁNCHEZ DOMINGUEZ, PASCUAL

8

5400

02/06/03

SANCHEZ DOMINGUEZ, ROSARIO

9

5401

02/06/03

SANCHEZ DOMINGUEZ, ROSARIO

10

5404

02/06/03

MAINZU, S.L.

11

5559

05/06/03

BOMBOI GÓMEZ, ENRIQUE

12

5615

09/06/03

BELLMUNT MEZQUITA, DOLORES

13

5616

09/06/03

BELLMUNT MEZQUITA, MANUEL
CHULVI GIL, LOURDES

14

5670

10/06/03

TELLOLS CHULVI, LOURDES
TELLOLS CHULVI, VICTOR RAMÓN
TELLOLS CHULVI, FRANCISCO

15

5798

12/06/03

BOU APARICI, ESTEBAN

16

5799

12/06/03

17

5806

12/06/03

PARRA RIBES, Mª ISABEL

18

5848

13/06/03

NIUMO, S.A.

19

5849

13/06/03

NIUMO, S.A.

20

5850

13/06/03

NIUMO, S.A.

21

5851

13/06/03

NIUMO, S.A.

CHABRERA RENAU, SANTIAGO
CHABRERA RENAU, PASCUAL

Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular
PRADES LLORENS, ANTONIA

22

5852

13/06/03

PRADES LLORENS, ANTONIA
PRADES LLORENS, Mª ANGELES

23

5865

13/06/03

24

5868

13/06/03

SOLLOA, S.L.
VILLAESCUSA SERRA, Mª VICTORIA
VILLAESCUSA SERRA, SOFÍA
TELLOLS CHULVI, FRANCISCO

25

5893

13/06/03

CHULVI GIL, LOURDES
TELLOLS CHULVI, LOURDES
TELLOLS CHULVI, VICTOR RAMÓN
MARTÍ MONZÓ, LUCÍA

26

5896

14/06/03

NACHER CARDA, ANA MARÍA
MARTÍ MONZÓ, Mª PILAR

27

5897

14/06/03

DOLS MORENO, ANA

28

5950

16/06/03

29

5951

16/06/03

30

5984

17/06/03

GUZMAN MONZÓ, RAMÓN
“POZO LA PROSPERIDAD” - Felix Quirós
Candau
IBERDROLA ELECTRICA, S.A.U.

31

6030

18/06/03

GIL CANTAVELLA, VICENTE
VIDAL RAMOS, JOSÉ MANUEL

32

6031

18/06/03

RAMOS SANAHUJA, PILAR
VIDAL RAMOS, VICENTE P.

33

6248

25/06/03

LLORENS BROCH, ROSARIO

34

6284

25/06/03

FORNER GIRONA, JOSÉ Mª

35

6775

08/07/03

LLOP MANZANET, DOLORES M.

36

6930

11/07/03

TIRADO SAFONT, JORGE A.

37

7287

23/07/03

MANZANET COSTA, ASUNCIÓN

38

11721

28/11/03

NIUMO, S.A.

Vist el termini de 10 dies hàbils atorgat a determinats propietaris per a la subsanació
documental corresponent, amb data gener de 2004, s'ha constatat la presentació de les
següents al·legacions:
Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular

39

799

26/01/04

40

847

27/01/04

MATA ALBELLA, VICENTE

41

862

27/01/04

TIRADO SAFONT, JORGE A.

CHABRERA RENAU, SANTIAGO
CHABRERA RENAU, PASCUAL

MARTÍ MONZÓ, LUCÍA
42

887

28/01/04

NACHER CARDA, ANA MARÍA
MARTÍ MONZÓ, Mª PILAR

Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular

43

1012

02/02/04

44

1218

04/02/04

LLOP ROCHERA, DOLORES

45

1234

05/02/04

FORNER GIRONA, JOSÉ Mª

PRADES LLORENS, Mª ANTONIA
PRADES LLORENS, Mª ANGELES

Vist l'informe jurídic de contestació a les al·legacions de l'Agent Urbanitzador, amb registre
d'entrada de data 27 de setembre de 2003, així com l'informe tècnic del mateix sobre les
indemnitzacions, de data gener de 2004.
Atès l'informe tècnic-jurídic emés pels serveis tècnics municipals, de data 13 de febrer de
2004, pel que s'analitzen i resolen les al·legacions de referència, estimant, desestimant o
estimant parcialment les mateixes.
Atès l'informe de l'Arquitecte municipal de data 10 de febrer de 2004, relatiu a les
al·legacions per valoració d'indemnitzacions, en el qual s'assumeix l'informe tècnic de
l'Agent Urbanitzador de gener de 2004 sobre indemnitzacions.
Considerant el que disposa l'article 69.1 C) de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora
de l'Activitat Urbanística, que exigeix nova exposició pública quan s'introduïsquen en la
reparcel·lació modificacions respecte al projecte inicialment elaborat.
Considerant el que disposa l'article 21.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim
Local, que faculta l'Alcalde per aprovar els projectes de reparcel·lació i els instruments de
gestió urbanística, i vista la Resolució de l'Alcaldia nº 1172/03 de data 24 de juny, de
delegació de competències, en virtut de la qual es delega en la Comissió de Govern
aquestes atribucions.
Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Acordar, en relació amb les al·legacions a la primera exposició pública del
projecte de reparcel·lació i del compte de liquidació provisional del sector SUR-13 en sòl
urbanitzable industrial, i de conformitat amb l'informe municipal de data 13 de febrer de
2004,
-

Estimar les al·legacions de:
Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular

4

5396

02/06/03

SÁNCHEZ DOMINGUEZ, PASCUAL

5

5397

02/06/03

SANCHEZ DOMINGUEZ, ROSARIO

6

5398

02/06/03

SÁNCHEZ DOMINGUEZ, PASCUAL

9

5401

02/06/03

SANCHEZ DOMINGUEZ, ROSARIO

10

5404

02/06/03

MAINZU, S.L.

17

5806

12/06/03

PARRA RIBES, Mª ISABEL

28

5950

16/06/03

GUZMAN MONZÓ, RAMÓN

30

5984

17/06/03

IBERDROLA ELECTRICA, S.A.U.

33

6248

25/06/03

LLORENS BROCH, ROSARIO

-

Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular

36

6930

11/07/03

TIRADO SAFONT, JORGE A.

37

7287

23/07/03

MANZANET COSTA, ASUNCIÓN

Estimar parcialment les al·legacions de:
Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular

1

4993

21/05/03

LLOP ROCHERA, DOLORES

2

5237

28/05/03

AMISAR, S.A.

3

5291

29/05/03

LLOP ROCHERA, DOLORES

11

5559

05/06/03

BOMBOI GÓMEZ, ENRIQUE

12

5615

09/06/03

BELLMUNT MEZQUITA, DOLORES

15

5798

12/06/03

BOU APARICI, ESTEBAN

16

5799

12/06/03

18

5848

13/06/03

NIUMO, S.A.

19

5849

13/06/03

NIUMO, S.A.

22

5852

13/06/03

24

5868

13/06/03

CHABRERA RENAU, SANTIAGO
CHABRERA RENAU, PASCUAL

PRADES LLORENS, ANTONIA
PRADES LLORENS, Mª ANGELES
VILLAESCUSA SERRA, Mª VICTORIA
VILLAESCUSA SERRA, SOFÍA
MARTÍ MONZÓ, LUCÍA

26

5896

14/06/03

NACHER CARDA, ANA MARÍA
MARTÍ MONZÓ, Mª PILAR

27

5897

14/06/03

29

5951

16/06/03

31

6030

18/06/03

DOLS MORENO, ANA
“POZO LA PROSPERIDAD” - Felix Quirós
Candau
GIL CANTAVELLA, VICENTE
VIDAL RAMOS, JOSÉ MANUEL

32

6031

18/06/03

RAMOS SANAHUJA, PILAR
VIDAL RAMOS, VICENTE P.

-

34

6284

25/06/03

FORNER GIRONA, JOSÉ Mª

35

6775

08/07/03

LLOP MANZANET, DOLORES M.

38

11721

28/11/03

NIUMO, S.A.

Desestimar les al·legacions de:
Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular

7

5399

02/06/03

SÁNCHEZ DOMINGUEZ, PASCUAL

8

5400

02/06/03

SANCHEZ DOMINGUEZ, ROSARIO

13

5616

09/06/03

BELLMUNT MEZQUITA, MANUEL

Nº Aleg.

R. Entrada

Fecha aleg.

Titular
CHULVI GIL, LOURDES

14

5670

10/06/03

TELLOLS CHULVI, LOURDES
TELLOLS CHULVI, VICTOR RAMÓN
TELLOLS CHULVI, FRANCISCO

20

5850

13/06/03

NIUMO, S.A.

21

5851

13/06/03

NIUMO, S.A.

23

5865

13/06/03

SOLLOA, S.L.
TELLOLS CHULVI, FRANCISCO

25

5893

13/06/03

CHULVI GIL, LOURDES
TELLOLS CHULVI, LOURDES
TELLOLS CHULVI, VICTOR RAMÓN

SEGON. Acordar, en relació amb el tràmit d'audiència de 10 dies de subsanació
documental atorgat a determinats propietaris, l'estimació de totes les al·legacions
presentades.
TERCER. Requerir a l'Agent Urbanitzador perquè en el termini d'un mes presente davant
l'Ajuntament, per a la seua tramitació, tota la documentació relativa al projecte de
reparcel·lació del Sector amb les modificacions corresponents, donant-li trasllat de l'informe
emés pels serveis tècnics municipals sobre les al·legacions així com les al·legacions
presentades durant el tràmit d'audiència de 10 dies.
Així mateix, s'acorda que la nova documentació, després de ser revisada pels serveis
tècnics municipals, siga objecte d'una altra exposició pública per deu dies hàbils, mitjançant
notificació individualitzada als interessats i publicació d'edicte en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i en el Diari Llevant de Castelló i Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
L'anunci d'informació pública dels propietaris de domicili desconegut serà publicat en el
Butlletí Oficial de la Província, remetent-se ofici al Ministeri Fiscal per a la defensa dels
interessos dels mateixos.
QUART. Acordar la notificació del present acord als interessats en l'expedient, amb trasllat
als al·legadors d'un extracte de l'informe municipal de resposta a les seues al·legacions.”
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 els següents punts:

DE.1) RECTIFICACIÓ ERRORS ACORD ADOPTAT PER A LA SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ D'UN SONÒMETRE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència,
que es passa a transcriure literalment:
“JOSE MARTINEZ BELLOSO, Tinent Alcalde-Delegat de l'Àrea de Presidència, en ús de
les facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24
de juny, de conformitat amb l'article 82.3 del Reial Decret 2568/196, 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 pel fet que la Conselleria de
Territori i Habitatge, Direcció General de Qualitat Ambiental, ha requerit esmenar la
sol·licitud de subvenció d'un sonòmetre, finalitzant el termini de presentació el pròxim 27
dels corrents.
Vist l’expedient 0019/2004/2, que està tramitant-se en aquest Ajuntament de sol·licitud de
subvenció a la Conselleria de Territori i Habitatge, Direcció General de Qualitat Ambiental
per l’adquisició d'un sonòmetre.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada amb data 2 de febrer de
2004, va adoptar entre altres el següent acord: DE-1) Proposta de sol·licitud subvenció a la
Conselleria de Territori i Habitatge, Direcció General de Qualitat Ambiental per a
l'adquisició d'un sonòmetre amb un pressupost de 2.399'32 euros.
Vist l'escrit de requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció remes per la Conselleria
de Territori i Habitatge, amb data d'entrada en aquest Ajuntament el 16-02-2004, registre
número 1695, indicant deficiències en la documentació aportada.
Vista la factura-proforma per import de 4.323,58 euros, que consta en l'expedient i va ser
remesa a l'esmentada Conselleria junt amb la corresponent sol·licitud.
Vist l'informe de retenció de crèdit, amb número d'operació 2.2004.1.00705 emès per la
Interventora de Fons, corresponent a l'exercici 2004, amb un pressupost de 4.323,58
euros, de data 20 de febrer de 2004, en compte de 2.399,32 euros.
Considerant l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels
Administracions Publiques i Procediment Administratiu Comú, segons el qual les
Administracions Publiques poden en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vist el decret número 1172/2003, de l'Alcadia de data 24 de juny, de delegació de
competències que atribueix a la Comissió de Govern en el punt quart B, lletra A
“3.Sol.licitar i acceptar subvencions”.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Rectificar el pressupost del sonòmetre que ascendix a 4.323,58, tal com consta
en la factura-proforma remesa el passat 02-02-04, en lloc de 2.399,32 euros.
SEGON.- Declarar que l'Ajuntament d'Onda no ha sol·licitat ni percebut d'altres
administracions publiques o de qualsevol entitat pública o privada per a la mateixa actuació
objecte de subvenció.

TERCER.- Traslladar el present acord a la Conselleria de Territori i Habitatge, Direcció
General de Qualitat Ambiental, als efectes d'esmenar la sol·licitud presentada de
conformitat amb la base quinta de l'Ordre de 17 de desembre del 2003. “
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) DACIÓ DE COMPTE DE L'AUTO NÚMERO 367/02 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DICTAT EN EL RECURS CONTENCIÓS
03/723/2001.
Es dóna compte de l’Auto número 367/2002, de 15 de juliol, del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, i de la providència dell mateix òrgan, de data 24 de
juliol de 2003, que declaren finalitzat, per desistiment de la part demandant, el recurs
contenciós 3/723/2001, promogut per Ferrovial Agromán S.A., contra desestimació de la
reclamació principal d'interessos de demora pel retard en el pagament de les certificacions
d'obres de construcció del Pavelló Polifuncional.
Els membres de la Junta queden assabentats per unanimitat.
2n) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

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

