ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA CINC DE GENER DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
cinc de gener 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, Carlos Forés Furió, i de la Interventora acctal., Rosa María
Gómez Sancho.
Existint quòrum suficient, la Presidència declara oberta la sessió, i es procedeix a l'examen
dels assumptes que a continuació es relacionen:
PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA.
1er) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2003.
La Presidència pregunta als senyors Tinents d'Alcalde assistents, si desitgen formular
alguna observació a l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de
desembre de 2003, 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 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
PROMOCIONES ONDA CASES S.L., PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI
COMPOST DE 15 VIVENDES, 4 LOCALS EN PLANTA BAIXA I GARATGE, AL CARRER
MALLORCA NÚMERO 25 CANTÓ AL CARRER SICILIA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 de desembre de 2003, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/143, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Promociones Onda Cases S.L., amb N.I.F. número B12501508, i domicili a la plaça Maria Cases 15, d'Onda, per a la construcció d'un edifici
compost de 15 vivendes, 4 locals en planta baixa i garatge, al carrer Mallorca número 25
cantó al carrer Sicilia, segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecte Ramón Miravet
Aymerich, visat pel col·legi professional corresponent amb data 5 de novembre de 2003, i
estudi bàsic de seguretat i salut signat per l'Arquitecte Tècnic Eduardo Moles Vivas.

Vist que el solar sobre el que es pretén actuar està classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-6, amb la urbanització finalitzada y
amb tots els serveis urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències.
Atès que la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat
Valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que
graven la propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe
de l’Arquitecte Municipal de data 22 de desembre de 2.003.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
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 Comissió de Govern la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Promociones Onda Cases S.L., amb N.I.F. número
B-12501508, i domicili a la plaça Maria Cases 15, d'Onda, per a la construcció d'un edifici
compost de 15 vivendes, 4 locals en planta baixa i garatge, al carrer Mallorca número 25
cantó al carrer Sicilia, segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecte Ramón Miravet
Aymerich, visat pel col·legi professional corresponent amb data 5 de novembre de 2003, i
estudi bàsic de seguretat i salut signat per l'Arquitecte Tècnic Eduardo Moles Vivas. El
pressupost de les obres es de 619.675 euros, les connexions a la xarxa de clavegueram
és de 19 unitats i el constructor Construcciones Mariano Martínez S.L.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.

Existeix llicència condicionada de l'activitat de garatge de data 16 de desembre de 2.003.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte, i existeix designació d'Arquitecte
Tècnic com a director de l'obra.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals), en els punts previst a la urbanització. L’evacuació de les
aigües de pluja deurà eixir directament a la calçada del carrer, mitjançant canó encastat
baix de la vorera, a la manera tradicional, a l'objecte d’evitar el col·lapse del col·lector.
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: 24 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.
3r) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
MEDITERRÁNEA NORTE SISTEMAS DE CABLE, S.A., PER A LA REALITZACIÓ DE
LES OBRES DE CANALITZACIÓ, EN CAMÍ PLA DE LA MARQUESA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 de desembre de 2003, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/131, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Mediterránea Norte Sistemas de Cable, S.A., amb N.I.F.
número A-81.237.869, i domicili al carrer Hnos. Bou, nº 16, de Castelló, per a la realització
de les obres de canalització, en camí Pla de la Marquesa, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l’Enginyera Monica López Leal.

Vist que el viari 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 industrial zona UI-4, amb la urbanització finalitzada i amb tots els serveis urbanístics,
i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
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 Comissió de Govern la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Mediterránea Norte Sistemas de Cable, S.A., amb
N.I.F. número A-81.237.869, i domicili al carrer Hnos. Bou, nº 16, de Castelló, per a la
realització de les obres de canalització, en camí Pla de la Marquesa, segons projecte
tècnic adjunt redactat per l’Enginyera Monica López Leal. El pressupost de les obres es de
8630 euros, i el constructor Ferrovial-Agroman SA.
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’extableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les
obres de construcció.
Existeix depositada fiança per import de 2.158 euros.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
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: 10 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres:1 mes comptador 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.
4è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER Mª
PILAR NAVARRO BARBA I MIGUEL DIAZ ALGUACIL, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE
VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA, A LES PARCEL·LES 103 I 105, DEL POLÍGON 29,
PARTIDA L'ARQUET.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 de desembre de 2003, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/140, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Mª Pilar Navarro Barba i Miguel Diaz Alguacil, amb N.I.F.
Número 26.446.174-S, i domicili al carrer Los Naranjos número 15, d'Onda, per a la
construcció de vivenda unifamiliar aïllada, a les parcel·les 103 i 105, del polígon 29, partida
L'Arquet, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Gabriel Durban Villalonga, i
visat pel col·legi professional corresponent amb data 18 de setembre de 2003, i estudi
bàsic de seguretat i salut signat per l'Arquitecte Tècnic Fernando Echebarrieta.
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 la vivenda compte amb la preceptiva Autorització Previa, de data 5 de setembre
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 Comissió de Govern la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Mª Pilar Navarro Barba i Miguel Diaz Alguacil, amb
N.I.F. Número 26.446.174-S, i domicili al carrer Los Naranjos número 15, d'Onda, per a la
construcció de vivenda unifamiliar aïllada, a les parcel·les 103 i 105, del polígon 29,
partida L'Arquet, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Gabriel Durban
Villalonga, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 18 de setembre de 2003,
i estudi bàsic de seguretat i salut signat per l'Arquitecte Tècnic Fernando Echebarrieta. El
pressupost de les obres es de 102.067 euros, i el constructor Damadavi S.L.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Abans de l’inici de les obres i en el terme d’1 mes comptadors des de l’endemà de la
recepció de la notificació del present acord deurà aportar: projecte d'execució visat.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, especificant que s'adapta al projecte presentat i a totes
les condicions exposades anteriorment.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 12 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta

d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER KEA
CERÁMICA S.A., PER A L'AMPLIACIÓ DE NAU SENSE ÚS ESPECÍFIC, AL CARRER
CASTILLA-LEÓN DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL COLOMER SUR-9.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 de desembre de 2003, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/139, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Kea Cerámica S.A., amb N.I.F. número A-12536678, i
domicili al carrer Herrero 34, de Castellón, per a l'ampliació de nau sense ús específic, al
carrer Castilla-León del polígon industrial El Colomer SUR-9, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l’Arquitecta Liliana Feliu Llopis, i visat pel col·legi professional corresponent
amb data 26 de novembre de 2003, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i
salut.
Vist que el terreny sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà industrial sector SUR-9, amb
pla parcial i projecte d'urbanització aprovats i les obres finalitzades, i no està inclòs en
cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 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 Comissió de Govern la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Kea Cerámica S.A., amb N.I.F. número A12536678, i domicili al carrer Herrero 34, de Castellón, per a l'ampliació de nau sense ús
específic, al carrer Castilla-León del polígon industrial El Colomer SUR-9, segons projecte
tècnic adjunt redactat per l’Arquitecta Liliana Feliu Llopis, i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 26 de novembre de 2003, el qual inclou como annex estudi bàsic
de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 87.194'23 euros, i el constructor
Construcciones Rio Anna SL.

Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals).
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament,
el qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de
connectar a la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent
autorització.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns
(marquesines, passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
6è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
NEUMÁTICOS ANDRÉS CATALÁN SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE ÚS
ESPECÍFIC, AL CARRER CANTABRIA NÚMERO 5, DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL

COLADOR.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 26 de desembre de 2003, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/138, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Neumáticos Andrés Catalán SL, amb N.I.F. número B12095394, i domicili al carrer Camí de Ratils número 1, d'Onda, per a la construcció de nau
sense ús específic, al carrer Cantabria número 5, del polígon industrial El Colador, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Fernando Cardona Gavalda, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 3 de desembre de 2003, el qual inclou com
annex estudi bàsic de seguretat.
Vist que el solar 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 industrial sector SUR1, amb pla parcial i projecte d'urbanització aprovats i les obres finalitzades, i no està
inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament
de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 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 Comissió de Govern la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Neumáticos Andrés Catalán SL, amb N.I.F. número
B-12095394, i domicili al carrer Camí de Ratils número 1, d'Onda, per a la construcció de
nau sense ús específic, al carrer Cantabria número 5, del polígon industrial El Colador,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Fernando Cardona Gavalda, i
visat pel col·legi professional corresponent amb data 3 de desembre de 2003, el qual
inclou com annex estudi bàsic de seguretat. El pressupost de les obres es de 243.694'47
euros, i el constructor Vicente Gargallo 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.
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns
(marquesines, passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
7è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER CONCIERTO DE CERÁMICAS, S.A., PER A EXERCIR
L’ACTIVITAT DE TALLAT DE TAULELLETS, EN CTRA.VIVER-PTO.BURRIANA, KM.58.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de desembre de 2003, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/99, instruït a instàncies de CONCIERTO DE CERÁMICAS,
S.A., sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de tallat de taulellets, en Ctra.ViverPto.Burriana, km.58.

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 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Comissió de Govern: “1.Informar expedients activitat qualificades.
S'eleva a la Comissió de Govern 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.
8è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER FRITTA, S.L., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE
FABRICACIÓ DE FRITAS I ESMALTS CERÀMICS, EN CV-20, KM. 8, PARTIDA
MIRALCAMP, PER AMPLIACIÓ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de desembre de 2003, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/89, instruït a instàncies de FRITTA, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de fabricació de fritas i esmalts ceràmics, en CV-20, km. 8,
partida Miralcamp, per ampliació.
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 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Comissió de Govern: “1.Informar expedients activitat qualificades.
S'eleva a la Comissió de Govern 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.
9è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER TALLERES FORO, S.A., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT
DE FABRICACIÓ I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL EN AV. MANUEL
ESCOBEDO, 2, PER CANVI DE DENOMINACIÓ I AMPLIACIÓ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 30 de desembre de 2003, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/96, instruït a instàncies de TALLERES FORO, S.A.,
sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de fabricació i reparació de maquinària industrial,
en Avd. M. Escobedo, nº 2, per canvi de denominació i ampliació.
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 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Comissió de Govern: “1.Informar expedients activitat qualificades.
S'eleva a la Comissió de Govern 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.
10è) PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL ACORD COMISSIÓ DE
22/12/2003 SOBRE JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITAT CRUZ ROJA LOCAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 2 de gener de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
Vista la certificació d'acord de la Comissió de Govern de data 22 de desembre de 2003, de
justificació de subvenció de la CRUZ ROJA LOCAL.
Vist que s' aprecie un error material en el punt Segon de la Proposta, en la que figure
l'entitat ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CÀNCER (G-28197564) quan l'entitat es
CRUZ ROJA LOCAL (Q-2866001-G)
Considerant lo disposat en l' article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 1992,
Llei de Régim Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu
Comú, que estableix que les Administracions públiques podrán rectificar en qualsevol
moment els errors materials de fet o aritmétics existents en el seus actes.
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, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local l'adopció de la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l'entitat en el punt segon de l'acord, quedant de la

següent forma: “Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 21.340,00
euros, a l'Entitat CRUZ ROJA LOCAL (Q-2866001-G) corresponent al 100 % restant de la
subvenció per l'exercici 2003, en càrrec a la partida 463.48900 del vigent Pressupost
General”.
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.

