ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-NOU DE MARÇ DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
vint-i-nou de març de dos mil quatre, es reuneixen en el Saló de Comissions, a fi de
celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, i davall la
Presidència de l’Alcalde, Enrique Navarro Andreu, els següents Tinents d'Alcalde:
María Lidón Adelantado Puchal
José Martínez Belloso
José Miguel Morte Poles
Joaquín Nebot Monzonís
Antonio López Marín de Robles
Juan Miguel Salvador Pérez
Joaquín Aguilella Aguilella
Assistits del Secretari acctal., Salvador Alós Aguilella, 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 22 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 15 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) SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L'AGENCIA VALENCIANA DE TURISME PER A
FINANÇAR LA RENOVACIÓ I REPOSICIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
TURÍSTICA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la Resolució de 2 de desembre del 2003 de president executiu de l'Agència
Valènciana de Turisme, publicada en el DOGV de 15 de desembre de 2003, per la qual
s'aprova el programa a la millora de la informació turística en destí: senyalització turística.
Vist que l'Ajuntament té prevista la renovació i reposició integral d'elements de
senyalització turística que han sofert deterioració física i la instal·lació de noves senyals

direccionals en itinerari de recorregut urbà d'interès turístic.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 23 de març de
2004, i número d'operació: 2.2004.1.02305.
I segons les competències atribuïdes per l'art. 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, l'art. 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i la Resolució de l'Alcaldia número 1172 de data 24 de juny
del 2003 de delegació de competències, que atribuïx 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.- Sol·licitar a l'Agència Valenciana de Turisme, subvenció per a la millora de la
informació turística en destí: senyalització turística, a l'empara de la Resolució de 2 de
desembre de 2003, publicada en el D.OGV de 15 de desembre de 2003, per un import de
24.000,00 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en la Resolució de 2
de desembre de 2003, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al senyor Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 11/2004.
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’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la proposta d'operacions a ordenar número 11/2004, 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.
Vista l’obligació número 2.2004.1.01966, a nom de INDECAS, per import de 65.795,75
euros., endossada a BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A., CIF A-39000013.
Vista la disposició addicional catorzena de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici 2004.
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. 11/2004 per import de 92.199,93 euros
(NORANTA-DOS MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÉNTIMS)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NIF.
53221565W
73380791G
18931760T
52792231D
73364408C
18885352Y
B96521794
B12082723
E12440467
B46394987
B12049219
18885352Y
A12211629
B46394987
B12286506
B12049219
B12049219
B46394987
B46394987
B12374971
B46394987
G97031660
P1213500J
B12030300
B12360012
B12494472
B12018107
B12067609
E12405213
E12101192
Q6255021E
B12543963
Q6255206B
F12024832
Q1200067E
73353703X

TITULAR
RUBIO RODENAS OSCAR
ANAYA GARCIA JUAN CARLOS
BARRES MARTINEZ ISABEL
GARCIA ALCON FORTUNATO
LAGE COLLADO VICENTE
MARTINEZ FRANCO ANGEL
ADORNOS Y DECORACION J PINAZO S L
ELECTROVISIO K D S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
ELECTRONICA GUIREX S L
FERRETERIA SALVIA S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
ELECTRONICA GUIREX S L
HERMANOS MONFERRER S L
FERRETERIA SALVIA S L
FERRETERIA SALVIA S L
ELECTRONICA GUIREX S L
ELECTRONICA GUIREX S L
SUMINISTROS SUALCE S L
ELECTRONICA GUIREX S L
CLAU DE LLUNA TALLER D'INSTRUMENTS
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
FOTO ESCRIG S L
GRAFIQUES ONDA S L
FERRANDIS VICENT S L L
REMABAPI S L
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
AGUILELLA ORTELLS VICENTE

IMPORT €
04,31
11,40
27,35
56,57
17,72
232,19
424,33
233,50
253,91
55,68
59,66
51,60
344,66
603,52
4.554,29
11,12
12,50
1.038,20
249,40
174,00
124,12
1.100,00
5.233,01
544,70
376,48
400,01
2.988,18
507,00
181,00
1.267,00
243,20
340,00
2.438,15
628,00
1.444,00
620,00

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

B12091245
18922109D
18922109D
79091498H
A12088779
A12088779
A12088779
A12088779
A12088779
A12088779
A12088779
B12379780
18966522D
18832217R
B12004362
B12004362
52799767R
B12379780
18938977H
99012653
20461069Q
A83052407
A83052407
Q6255045D
Q6255028J
Q6255207J
A83052407
E12374005
B12334371
E96605902
A28354520
B12422523
18931082N

GRAFICAS CASTAÑ,S L
IZQUIERDO RUBIO M JOSE
IZQUIERDO RUBIO M JOSE
SANCHEZ GARCIA PEDRO-ANTONIO
JUJOSA CONSTRUCCIONES S A
JUJOSA CONSTRUCCIONES S A
JUJOSA CONSTRUCCIONES S A
JUJOSA CONSTRUCCIONES S A
JUJOSA CONSTRUCCIONES S A
JUJOSA CONSTRUCCIONES S A
JUJOSA CONSTRUCCIONES S A
INDECAS S L
GARCIA GISBERT FRANCISCO JOSE
CASTAÑ GALVER CARMEN
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
INDECAS S L
TOMAS MONTOLIU M ANGELES
SAMIRA MOHAMED MUSTAFA
GIMENEZ GIMENEZ PILAR
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
COLEGIO BALTASAR RULL
COLEGIO PUBLICO ANTONIO ARMELLES
COLEGIO PUBLICO PIO XII
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
HNOS ALVARO C B
HIJOS DE REGINA PERIS S L
TRAMA C. B.
CEDIPSA ESTACIÓN DE SERVICIO APEADERO
GASOLFRAVIL S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
TOTAL

685,07
623,99
459,00
39,36
683,30
4.782,62
1.896,01
3.016,48
6.838,76
1.692,43
23.909,61
3.780,07
620,00
105,54
4.399,41
720,00
290,00
3.831,72
656,56
343,35
386,35
371,47
729,00
1.412,70
68,00
2.063,21
154,46
207,64
123,90
220,15
96,61
14,00
128,40
92.199,93

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 11/2004 per import de 92.199,93 euros (NORANTA-DOS MIL
CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÉNTIMS)
TERCER.- Aprovar l’ordenació del pagament de la obligació número 2.2004.1.01966, a
nom de INDECAS, S.A., per import de 65.795,75, a :
Partida P.

Titular

2004 432 22710 BANCO SANTANDER .
CENTRAL HISPANO, S.A.

NIF
A-39000013

Import euros
65.795,75

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
COOPERATIVA Mª ROSA MOLAS.

LA

SUBVENCIÓ

CONCEDIDA

A

AMPA

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 REMIGIO MARCO PEIRO, President de l'AMPA LA
COOPERATIVA-COLEGIO Mª ROSA MOLAS (CIF nº. F-12024832) 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 l'AMPA Cooperativa Mª Rosa Molas la quantitat de 981,76 euros.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida:
Nº
4

TITULAR

CONCEPTE

SPORTS EL PLA

Balons futbol, f.s., xarxes

IMPORT €

TOTAL

982,52
982,52

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 núm. 196/2001, de 31 de gener de 2001, 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
COOPERATIVA Mª ROSA MOLAS” (CIF nº F-12024832) per a l’exercici 2004, per import
de 981,76 euros, per a finançar despeses del PROGRAMA D’ACTIVITATS,
ENTRENAMENTS I COMPETICIONS ESPORTIVES.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 981,76 euros a
l’Entitat “AMPA COOPERATIVA Mª ROSA MOLAS” (CIF nº. F-12024832), 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.
5è) PROPOSTA DE BESTRETA DEL 70% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A CLUB
DEPORTIVO ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 SALVADOR TEN TEN, President del CLUB
DEPORTIVO ONDA (C.I.F. G-12376695) 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 el article 13 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Exercici 2004, en el que
s'aprova al Club Deportivo Onda la quantitat de 120.202,42 euros.
Vist el article 30.3 de les Bases d’Execució del Pressupost 2004, en el qual s’especifica la
possibilitat del cobrament del 70 % de les bestretes de subvencions.
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 DEPORTIVO ONDA
70 % subv. 2004

N.I.F.
G-12376695

Import - Euros
84.141,69

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.
6è) PROPOSTA DE BESTRETA DEL 70% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A GRUP
SOCIALISTA PSPV-PSOE.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 MARTINEZ BELLOSO, portaveu del Grup
Socialista 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 de l’Ajuntament Ple, de data 17 de juliol de 2003, en que s’aprova l'import a
pagar als Grups Polítics Municipals.
Vist que l'import de la subvenció de l'any 2004 al Grup Socialista PSPV.-PSOE (NIF nº. G28477727) es de 9.736,20 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 SOCIALISTA PSPV-PSOE
70 % subv. 2004

NIF
G-28477727

Import €
6.815,34

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.
7è) PROPOSTA D'E PAGAMENT DE LA QUOTA D'APORTACIÓ CONCEDIDA A LA
UNED.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 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 la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA, Centro Asociado a la UNED de la Provincia de Castellón “Cardenal Tarancón”
(N.I.F. Nº G-12057899) en la que es demana el pagament de la aportació concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004, mitjançant l’aprovació de la mateixa en les Bases

d’Execució del Pressupost de l’Exercici 2004.
Vist el article 13 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Exercici 2004, en el que
s’aprova la Universidad Nacional de Educación a Distancia la quantitat de 5.400,00 euros.
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:
1er.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació corresponent a la
subvenció de l’ Exercici 2004:
Pda. Pressupostària
2004 451 48900

Perceptor

N.I.F.

UNIVERSIDAD NACIONAL
G-12057899
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Import - Euros

5.400,00

2on.- Aprovar l'ordenació de pagament de la 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 PAGAMENT DE L'APORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT AL
CONVENI AMB L'IES SOBRE PRÀCTIQUES D'ALUMNES EN CEVISAMA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 17 de març de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i l’Institut de Ensenyament
Secundari d’Onda per la realització de pràctiques dels alumnes en el Stand de l’Ajuntament
en Cevisama 2004.
Vist l’informe del Director del Museu del Taulell, sobre les practiques del alumnes durant
els dies 2 a 6 de març de 2004.
Vist que la clàusula segona del Conveni, disposa que l’Ajuntament abonarà al Institut
d’Ensenyament la quantitat de 500 euros a la finalització de Cevisama 2004.
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:
1er.- Aprovar el reconeixement de l'obligació corresponent al Conveni de l’ Exercici 2004:
Pda. Presupuestaria
2004 451 22608

Perceptor
INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

N.I.F.
Q-6250011-A

Import - Euros
500,00

2on.- 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 DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER BALLESMAR SL,
EN GARANTIA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'OFICINES EN L'AVINGUDA DEL
MEDITERRANI NÚMERO 49.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 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 3710/03/24, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Ballesmar SL, amb N.I.F. Número B-12003398 i domicili a l'avinguda del
Mediterrani número 49, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada com a garantia
de les obres de construcció d'oficines en l'avinguda del Mediterrani número 49, en el
expedient de llicència d’obres número 883/95/308.
Vist que, en garantia de les obres de construcció d'oficines en l'avinguda del Mediterrani
número 49, es va dipositar per Ballesmar SL, amb data 19 d'abril de 1995, fiança per
import de 15.926'82 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.
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 Ballesmar SL, amb N.I.F.
Número B-12003398 i domicili a l'avinguda del Mediterrani número 49, d'Onda, com a

garantia de les obres de construcció d'oficines en l'avinguda del Mediterrani número 49, en
el expedient de llicència d’obres número 883/95/308.
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.
10è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER GAS
NATURAL SDG, SA, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA CONNEXIÓ DE GAS A LA
MERCANTIL HOTEL ONDA SL, A L'AVINGUDA CASTILLA LA MANCHA 5.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 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 8832/04/29, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Gas Natural SDG, SA, amb N.I.F. número A-08015497, i
domicili a l'avinguda de Balears número 69, de València, per a la construcció de la
connexió de gas a la mercantil Hotel Onda SL, a l'avinguda Castilla La Mancha 5, del
polígon industrial El Colador, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer
Industrial Pablo Benlloch Castelló.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny , de delegació de competències, el punt
quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern Local: “4.- Concedir i
denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència a Gas Natural SDG, SA, amb N.I.F. número A-08015497, i
domicili a l'avinguda de Balears número 69, de València, per a la construcció de la
connexió de gas a la mercantil Hotel Onda SL, a l'avinguda Castilla La Mancha 5, del
polígon industrial El Colador, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer
Industrial Pablo Benlloch Castelló. El pressupost de les obres es de 5.309'64 euros, i el
constructor Obremo .
Aquesta llicència es concedeix llevat del dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
Existeix fiança dipositada per import de 1.500 euros.
L'interessat haurà de comunicar l’acabament de les obres, presentant el corresponent
certificat final.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la Llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 3 mesos, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
11è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
JOAQUIN AGUILELLA TIO, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA
CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR, AL CARRER PINTOR OLIET NÚMERO 18.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 2 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 8832/04/37, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Joaquín Aguilella Tío, amb N.I.F. Número 73.382.725-Y, i
domicili al carrer Historiador Bernardo Mundina número 3-2º-B, d'Onda, per a la realització
d'obres consistents en la construcció de vivenda unifamiliar, al carrer Pintor Oliet número
18, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte José M. Serisuelo Meneu, i visat
pel col·legi professional corresponent amb data 2 de setembre de 2.003, el qual inclou com
annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que l'edifici sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de 1.998, com a sòl
urbà, zona U-5, 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 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 la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de solars
que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que graven la
propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe de
l’Arquitecte Municipal de data 22 de març de 2.004.
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 Joaquin Aguilella Tio, amb N.I.F. Número
73.382.725-Y, i domicili al carrer Historiador Bernardo Mundina número 3-2º-B, d'Onda,
per a la realització d'obres consistents en la construcció de vivenda unifamiliar, al carrer
Pintor Oliet número 18, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte José M.
Serisuelo Meneu, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 2 de setembre de
2.003, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les
obres es de 126.329'84 euros, i el constructor Monticons XXI 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, i existeix designació de l’Arquitecte
Tècnic com a director de l’obra.
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.

DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

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

