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

PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 13 D'ABRIL 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 13 d'abril
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 DE DENEGACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE D'OBRES
“RENOVACIÓN URBANA CALLE MONSEÑOR FERNANDO FERRÍS” SOL·LICITADA
PER LUIS BATALLA S.A.U.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“RESULTANT que la Comissió de Govern Municipal, en sessió celebrada amb caràcter
ordinari el dia 21 d'octubre del 2003, va adjudicar el contracte d'obra de “Renovació Urbana
calle Monseñor Fernando Ferris” a la mercantil LUIS BATALLA, S.AU, com a autor de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 412.892,00 euros, i un
termini d'execució de 3 mesos.

RESULTANT que com a conseqüència de l'anterior, en data 06-11-2003, es va firmar el
corresponent contracte administratiu, la duració del qual es va fixar en 3 mesos des de la
signatura de l'acta de comprovació de replantejament, formalitzada el dia 21-11-2003, per
el que finalitzaria, excepte ulteriors pròrrogues, el dia 21-2-2004.
VIST que el contractista en data 01-04-2004 sol·licita una pròrroga per a la finalització de
l'obra, a causa de distintes circumstàncies que han obligat a la redacció del Projecte
modificat núm.1, tal com ja es va advertir en l'Acta de Comprovació del Replantejament.
CONSIDERANT que l'article 100.1 del RGLCAP disposa que „La petició de pròrroga per
part del contractista haurà de tindre lloc en el termini màxim de quinze dies des d'aquell en
què es produïsca la causa originària del retard.... a efectes que l'Administració puga
oportunament i sempre abans de l'acabament del termini d'execució del contracte, resoldre
sobre la pròrroga del mateix“.
VIST l'informe jurídic desfavorable de data 02-04-2004.
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.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Denegar la petició de pròrroga formulada per l'empresa LUIS BATALLA, SAU,
per a l'execució de l'obra “Renovación Urbana calle Monseñor Fernando Ferrís“, per haver
expirat el termini legal per a la seua sol·licitud.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.
TERCER.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals 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.

3r) PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA
CONSULTORIA “PROJECTE OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 13 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:

“Vista la necessitat de procedir a la contractació de la consultoria “Projecte oficina atenció
al ciutadà“, el pressupost de la qual ascendeix a 28.500,00 euros.
Considerant el que disposa l'article 67 del R.D. Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(TRLCAP), segons el qual: Als contractes l'adjudicació del qual es regeix per la present Llei
precedirà la tramitació de l'expedient de contractació que s'iniciarà per l'òrgan de
contractació justificant la necessitat de la mateixa.

Considerant l'execució del mateix necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb el que disposa els articles 13 i 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(TRLCAP), per tractar-se el seu objecte d'una competència municipal recollida en el Capítol
III del Títol II de la Llei 7/85, de 2 d'abril.
Considerant el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve la següent
PROPOSTA D'ACORD:

Primer.- Incoar expedient per a la contractació de la consultoria “Projecte oficina atenció al
ciutadà“, el pressupost de la qual ascendeix a 28.500,00 euros.
Segon.- L'expedient es tramitarà amb caràcter ordinari, mitjançant procediment negociat
sense publicitat (atès que la quantia no supera els 30.050,61 euros). A l'efecte es proposa
sol·licitar als serveis municipals corresponents, per a la seua incorporació a l'expedient, la
documentació necessària.

Tercer.- Completat l'expedient de contractació de conformitat amb el que disposa l'article
69 TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació, aprovant el mateix, i disposant
l'obertura del procediment d'adjudicació.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

4t) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A CONSELLERIA DE CULTURA I
EDUCACIÓ PER A FINANÇAR L'INVENTARI I CATALOGACIÓ DE FONS DEL MUSEU
DEL TAULELL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 d'abril de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura, que
es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Orde de 8 de març de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la
qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes als museus i col·leccions
museogràfiques permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana per al funcionament i
la realització de l'inventari dels seus fons.
Vist que l’Ajuntament va a contractar la realització de l’inventari i restauració dels fons del
Museu del Taulell “Manolo Safont”, amb un pressupost de 18.000 euros.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 14/04/2004, i
número d'operació 2.2004.1.03000.
I segons les competències atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, l'article 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:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a l'empara de
l'Orde de 8 de març de 2004, per al finançament de la realització de l’inventari i restauració
dels fons del Museu del Taulell “Manolo Safont”, amb un pressupost de 18.000 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el 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.

5è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER
A FINANÇAR L'ACTIVITAT TRADICIONAL “FIRA DE SANT MIQUEL-2004”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 13 d'abril de 2004, del Tinent
Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vistes les Bases aprovades per la Diputació Provincial en sessió plenària de 16 de març
de 2004, publicades en el B.O.P. núm. 39 de 30 de març de 2004, que regeixen la
concessió de subvencions a entitats publiques per a potenciar i recolzar programes
culturals que siguen promoguts per Ajuntaments.
Vist que l’Ajuntament d’Onda té previst celebrar els dies 24, 25 i 26 de setembre de 2004 la
tradicional Fira de Sant Miquel per a potenciar l’artesania, el comerç, la gastronomia i la
cultura local, i atraure visitants al nostre municipi.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 19/01/04 i
número d’operació 2.2004.1.00065.
Atès el dispost en l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb l’article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l’Alcaldia número 1172/2003, de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, en el punt quart, B.A), s’atribuïx a la Comisió de
Govern “3.Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació Provincial, subvenció per a l’activitat tradicional Fira de

Sant Miquel, 2004 com a esdeveniment de caràcter cultural, comercial i turístic que ajudarà
a la promoció del municipi d’Onda que va a realitzar aquest Ajuntament, a l'empara de les
Bases aprovades per la Diputació provincial el 16 de març de 2004, publicades en el B.O.P.
de 30 de març de 2004, per un import de 36.000,00 euros.
SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en la Resolució de 16
de març de 2004, en cas de concessió total o parcial de l’ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, asixí 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.

6è) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, PER A FINANÇAR EL PROJECTE “ONDA OBERTA A LA
NIT”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 13 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Dinamització
Social, que es passa a transcriure literalment:
“VISTA la circular remesa per la Direcció de Coordinació de Polítiques Locals, de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en la qual s'informa de la convocatòria
d'ajuda per a activitats a desenvolupar per les Corporacions Locals en matèria de joventut,
de data 15 de març de 2004.
VIST el projecte anomenat ”Onda Oberta a la Nit”, realitzat pel departament de joventut,
sobre les actuacions que es preveu realitzar en matèria d’oci alternatiu per als joves
durant l’any 2004, amb un pressupost de 15.000,00 euros.
VIST el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit, de data 30/01/2004, i
número d'operació 2.2004.1.00248 i també de la retenció de crèdit de data 07/04/2004, i
número d'operació 2.2004.1.02849
ATÈS el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcaldia número 1.172/2003, de data 24 de juny de 2003 d'organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, lletra B.A), s'atribueix a la Comissió
de Govern "3. Sol·licitar i acceptar subvencions".
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a l'empara de la
convocatòria d'ajudes per a activitats a desenvolupar per les Corporacions Locals en
matèria de joventut, de data 15 de març de 2004, l'ajuda corresponent a les activitats
contingudes en el programa elaborat per la regidoria de joventut, per valor de 7.500,00
euros.

SEGON.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita convocatòria,
en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el 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.

7è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 15/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 d'abril 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 15/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “7.Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.- Reconeixement i
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment,
llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i liquidació
d’interessos”.
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes
en la proposta d'operacions a ordenar núm. 15/2004 per import de 211.256,26 euros (DOSCENTS ONZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÉNTIMS)
Nº
1
2
3
4
5
6
7

NIF
18610082T
18610082T
B12334371
A46138921
18885352Y
E12048385
E12048385

TITULAR
CABALLERO ZARZOSO VICENTE
CABALLERO ZARZOSO VICENTE
HIJOS DE REGINA PERIS S L
ELECTRONIC TRAFIC S A
MARTINEZ FRANCO ANGEL
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B

IMPORTE €
1.258,46
32,67
25,30
38,63
24,01
59,16
44,37

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
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

E12048385
E12048385
E12048385
B12049219
B12049219
B12217204
B12604880
B46394987
B46394987
A12211629
B12426318
18885352Y
18885352Y
B12206033
73373684G
18885352Y
A46111654
B12007720
A46480547
B12007720
B12202503
B12334371
B12032157
18885352Y
B46954152
B46954152
B12202503
19331744Z
B12049219
B96923198
18857900Q
B12448643
18881842S
A28281368
A78923125
A78923125
B12448643
A12377297
A46100814
A28011153
B12393948
B12618666
A12211199
A08216459
A28281368
A28281368
A08216459
22628950D
B12360012
B12360012

TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
FERRETERIA SALVIA S L
FERRETERIA SALVIA S L
GYFSA DISTRIBUCIONES S L
MOTORONDA S L
ELECTRONICA GUIREX S L
ELECTRONICA GUIREX S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
BROSOVI S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
ACABADOS CONSTRUCCION CARRASCO S L
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
MARTINEZ FRANCO ANGEL
PEISA
MAQUIVER S L
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S
MAQUIVER S L
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
HIJOS DE REGINA PERIS S L
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARSAN INGENIEROS S L
MARSAN INGENIEROS S L
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
BLASCO BROCH AGUSTIN
FERRETERIA SALVIA S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
GOMEZ BARDERA REMEDIOS
EMYTEL COMUNICACIONES S L
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
RADIO POPULAR S A -COPE
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A
EMYTEL COMUNICACIONES S L
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA S A
WINTON IBERICA S A
ZARDOYA OTIS S A
LIMPIEZAS ESPADAN S L
FADRI EDICIONES S L
RADIO VILA-REAL
UNIPREX S A ONDA CERO
RADIO POPULAR S A -COPE
RADIO POPULAR S A -COPE
UNIPREX S A ONDA CERO
CAMPS PARICIO J VICENT
GRAFIQUES ONDA S L
GRAFIQUES ONDA S L

202,13
49,30
225,93
40,73
7,41
48,79
211,28
215,76
52,20
347,14
643,07
961,78
576,94
1.083,44
281,88
1.659,58
324,80
1.281,81
2.088,00
591,14
5.111,22
119,99
192,33
161,47
129,68
129,68
11.870,28
1.220,40
45,47
2.359,50
259,30
467,55
95,00
754,00
964,61
1.209,02
867,74
20.028,92
2.969,14
924,84
1.534,75
440,80
697,17
1.044,00
1.202,02
1.044,00
232,00
522,00
57,18
151,98

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

B12032157
B12560074
52790949S
A12037362
A12037362
18881842S
B46278537
18857900Q
B46699864
B12393948
B12393948
A28037224
73347891V
18984154T
E12620886
18943917J
18930280S
18930280S
18899511C
A28037224
A83052407
B12096202
18857900Q
A08132383
B12422523
B12422523
A08009722
A08009722
52941517W
B12360012
B12334371
A28354520
B12540761
B12540761

ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
ARMERIA Y DEPORTES EL HALCON S L
AGULLEIRO VENTURA JOSE PASCUAL
RADIO CASTELLON S A
RADIO CASTELLON S A
PITARCH AGUILELLA JOSE MIGUEL
ARTESANIA BORDADA S L
GOMEZ BARDERA REMEDIOS
ASCENSORES PERTOR S L
LIMPIEZAS ESPADAN S L
LIMPIEZAS ESPADAN S L
FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A
COLLADO OSUNA ANTONIO
NUÑEZ SILVESTRE ALEJANDRO ALEXIS
EDICIONS LA RODALIA C B
SEGURA RUIZ JUANA
ROBLES SANCHEZ M JOSEFA
ROBLES SANCHEZ M JOSEFA
MASIP PIQUERAS MIGUEL I
FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
OFIMAQUINAS S L
GOMEZ BARDERA REMEDIOS
CISSPRAXIS S A
GASOLFRAVIL S L
GASOLFRAVIL S L
GAS NATURAL CEGAS S A
GAS NATURAL CEGAS S A
JUAN BAYONA GEMA ROSA
GRAFIQUES ONDA S L
HIJOS DE REGINA PERIS S L
CEDIPSA
COMUNICACION Y MEDIOS DE LEVANTE S L
COMUNICACION Y MEDIOS DE LEVANTE S L
TOTAL

209,15
112,52
174,00
526,18
659,46
201,45
1.358,21
104,20
292,40
5.883,52
20.261,11
11.500,00
11.990,19
390,00
386,66
365,80
765,20
612,16
937,60
78.089,79
1.618,61
59,26
205,60
145,60
24,00
269,27
649,96
202,39
11,70
81,85
15,85
835,43
835,20
2.300,19
211.256,26

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 15/2004 per import de 211.256,26 euros (DOS-CENTS ONZE
MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS 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.
8è) PROPOSTA DE RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS PER CERTIFICACIONS
D'OBRES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:

“Vist l’acord d’adjudicació de l'obra a què es refereixen les certificacions d’obres a les que
es fa referència a continuació.
Vistes les pròpies certificacions d’obres, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el disposat a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de 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; y la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions contingudes en les certificacions
que a continuació es relacionen:
PDA.PTARIA.

PROVEÏDOR

2004 IR02 432 60001 PAVASAL
Certif. nº.2 de l'obra “Urbaniz.U.I.6-2ª
Fase”
2004 IR02 432 60001 PAVASAL
Certif. nº.3 de l'obra “Urbaniz.U.I.6-2ª
Fase”
2004 IR04 511 63000 LUIS BATALLA, S.A.U.
Certif. Nº.4 obra “Renovación urbana C/
M.Fdo.Ferris””
PAVASAL
Liquidación obra de “Construcción
Colector Sur”

NIF
A46015129
A46015129
A46076873
A46015129

IMPORT
EUROS
105.926,79
133.816,06
65.516,99
0,00

TOTAL CERTIFICACIONES

305.259,84

SEGON.- Aprovar el pagament de les obligacions anteriors.
TERCER.- Aprovar el reconeixement de l’ obligació continguda en la certificació que a
continuació es relacione:
PDA.PTARIA.

PROVEÏDOR

NIF

2004 IR04 451 60100

BM3 OBRAS Y SERVICIOS
TOTAL CERTIFICACION

A96687249

IMPORT
EUROS
183.862,23
183.862,23

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 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS EN CONCEPTE
D'APORTACIÓ MUNICIPAL EN CERTIFICACIONS D'OBRES “URBANIZACIÓN

RECINTO FERIAL EN SUR-3”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord d’adjudicació de l’obra de “Urbanización Recinto Ferial en Sur 3”, inclosa en el
Pla Provincial d’Obres i Serveis de 2003, aprovat per la Diputació Provincial de Castelló, en
sessió ordinària de la Comissió de Govern del 23 de setembre de 2003.
Vistes les certificacions de l’obra “Urbanización Recinto Ferial en Sur 3”, aprovades per la
Diputació Provincial de Castelló, mitjançant Decrets números 761, 762 i 1140 de 2004, amb
la finalitat de que l’Ajuntament transferisca a la Diputació l’aportació municipal, que
ascendeix a la quantitat de 185.501,29 euros, segons el següent detall:

Urbanización Recinto
Ferial en Sur 3
Certif. nº. 1
Certif. nº. 2
Certif. nº. 3
TOTAL

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
10.832,76
9.007,02
23.243,35
43083,29

APORTACIÓ
AJUNTAMENT
46.642,19
38.781,16
100.077,94
185.501,29

TOTAL
57.474,95
47.788,18
123.321,29
228.584,42

Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el disposat a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de 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; y la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny , de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions contingudes en les certificaciones
que a continuació es relacionen:

PDA.PTARIA.
2004 IR04
62000
2004 IR04
62000
2004 IR04
62000

TITULAR

NIF

432 DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
P1200000F
Aportació municipal certif. nº. 1
Urban.Recinto Ferial Sur 3
432 DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
P1200000F
Aportació municipal certif. nº. 2
Urban.Recinto Ferial Sur 3
432 DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
P1200000F
Aportació municipal certif. nº. 3
Urban.Recinto Ferial Sur 3
TOTAL

IMPORT
EUROS
46.642,19
38.781,16
100.077,94

185.501,29

SEGON.- Aprovar el pagament de les obligacions anteriors.”
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 D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER
CERÁMICA GRANELL, S.L., PER A EXERCIR
L’ACTIVITAT DE DECORACIÓ DE TAULELLETS AL TERCER FOC, PER CANVI DE
TITULARITAT I AMPLIACIÓ, EN APEADERO DE BETXÍ, NÚM. 17.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/105, instruït a instàncies de CERÁMICA GRANELL, S.L.,
sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de decoració de taulellets al tercer foc, per canvi
de titularitat i ampliació, en Apeadero de Betxí, núm. 17.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

11è)

PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE

LLICÈNCIA FORMULADA PER PULIONDA, S.L., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE
TALL Y POLIT DE PECES CERÀMIQUES, PER AMPLIACIÓ, EN CARRER ASTÚRIES,
NÚM. 7 (POLÍGON INDUSTRIAL EL COLOMER), PARCEL·LA G-6.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/118, instruït a instàncies de Pulionda, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de tall y polit de peces ceràmiques, per ampliació, en carrer
Astúries, núm. 7 (Polígon Industrial El Colomer), parcel·la G-6.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

12è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER CERPA, S.L., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE TALL I
RECTIFICAT DE TAULELLETS, EN POLÍGON EL COLADOR, CARRER ILLES
CANÀRIES, PARCEL·LA M-1, CANTÓ CARRER ILLES BALEARS.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 d'abril de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/82, instruït a instàncies de CERPA, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de tall i rectificat de taulellets, en Polígon El Colador, carrer
Illes Canàries, parcel·la M-1, cantó carrer Illes Balears.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

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

