ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
de vint de desembre 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 DE DESEMBRE 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 de
desembre de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria
d'aquesta sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS SOL·LICITADA PER ONDASPORT, S.L.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'expedient tramitat a instància d'ONDASPORT, SL, per a la revisió dels preus del
contracte subscrit amb la mateixa per a la prestació del servei de gestió de les piscines
municipals, adjudicat en data 29/05/2000, corresponent a l'any 2004/05.

Considerant l'article 7 del plec de condicions rectores de la contractació del servei.
Vist l'informe jurídic de l'Oficial Major de data 13/12/2004.
Vist el resum general de l'Índex de Preus de Consum (I.PC), elaborat per l'Institut Nacional
d'Estadística, que estableix un increment relatiu del 3,2 % per al període comprès entre
setembre del 2003 i setembre del 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, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Declarar vàlid l'expedient de revisió de preus.
Segon.- Aprovar la revisió de preus sol·licitada per ONDASPORT, S.L., per al període
2004-2005, consistent en l'increment en un 3,2 % de totes les tarifes del contracte de
gestió de les piscines municipals actualment en vigor.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat.
Quart.- Donar trasllat del present acord als serveis econòmics i 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 L'ALIENACIÓ DE LA PARCEL·LA
SOBRANT DE 38 M2 EN L'AVINGUDA MEDITERRANI CANTÓ AMB L'AVINGUDA
ANDALUCIA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
VIST l'expedient iniciat a instància de Manuel Aguilella Ribes en data 19/09/2003, per a la
venda d'una parcel·la municipal de 38 m2 en l'avinguda Mediterrani cantó amb l'avinguda
Andalucía.
VIST que el citat immoble figurava inscrit en l'Inventari de Bens municipal com a immoble
urbà de domini públic, el que impossibilita la seua alienació sense la prèvia alteració de la
seua qualificació jurídica.
VIST l'acord del Ple de data 23/02/2004, de desafectació del referit immoble i la seua
declaració com a parcel·la sobrant, a causa de la seua reduïda extensió i forma irregular

que no ho feien susceptible d'un ús adequat.
CONSIDERANT que de conformitat amb article 112 del RD 1372786, de 13 de juny, que
aprova el Reglament de Bens de l'Entitats Locals (RBEL), “Las alienacions de béns
patrimonials es regiran quant a la seua preparació i adjudicació per la normativa
reguladora de la contractació de les Corporacions Locals“ .
CONSIDERANT que els contractes de compravenda de bens immobles realitzats per
l'Administracions Públiques tenen naturalesa privada, d'acord amb l'article 5.3 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), i per tant es regeixen quant a la seua preparació
i adjudicació per la legislació patrimonial corresponent i per la LCAP i les seues
disposicions de desenvolupament, i quant als seus efectes i extinció pel dret privat.
CONSIDERANT el que disposa l'article 67 del TRLCAP, segons el qual: „A els contractes
l'adjudicació dels quals 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 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 a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Incoar expedient per a la contractació de l'alienació de la parcel·la sobrant de 38
m2 en l'avinguda Mediterrani cantó amb l'avinguda Andalucia.
Segon.- L'expedient es tramitarà amb caràcter ordinari, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, a causa de la impossibilitat de promoure la concurrència, atès que ha de
ser alienad als propietaris confrontants, de conformitat amb el que estableixen els articles
120,1, del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i 115
del RBEL.
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 RECTIFICACIÓ DE L'ERROR MATERIAL EXISTENT EN L'ACORD
DE DATA 29/11/2004, SOBRE PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER AL SERVEI:
"MANTENIMENT I REPARACIÓ DE CONSTRUCCIONS I EDIFICIS MUNICIPALS".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:

“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
RESULTANT que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 29/11/2004, va
aprovar la pròrroga del contracte del servei: "Manteniment i reparació de construccions i
edificis municipals", subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López, S.A..
VISTA l'existència d'un error material en el punt primer del acord, al dir que el contracte
“finalitzaria el dia 09-01-2005“, quan hauria de dir que “finalitzaria el dia 09-01-2006“, atés
que la pròrroga s'acorda pel termini d'un any.
CONSIDERANT el que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
CONSIDERANT el que disposa l'article 23.2.b) de la LBRL, 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, de 24 de juny del 2003, de delegació de competències en la Comissió de Govern.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Rectificar l'error material existent en l´Acord de data 29/11/2004, per el que el
punt primer queda redactat de la següent forma:
“Primer.- Prorrogar el contracte per al servei: "Manteniment i reparació de construccions i
edificis municipals", subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López, S.A. en data 1001-2003, pel termini d'un any, per el que finalitzarà el dia 09-01-2006.“
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l'interessat i els serveis econòmics 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.
5è) PROPOSTA
RECAPTACIÓ.

D'APROVACIÓ

DE

LL'EXPEDIENT

2/2004

DE

BAIXES

DE

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella Tinent Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament d'Onda ( Castelló),
proposa a la Junta de Govern
Vist l'informe de Tresoreria de data quinze de Desembre de dos mil quatre.
RESULTANT que l'Ajuntament d'Onda té delegada la gestió tributària de l'Impost sobre
Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Rústica i l'Impost sobre Activitats Econòmiques,
així com la recaptació en via de constrenyiment dels deutes d'este Ajuntament , en la
Diputació Provincial de Castelló.

RESULTANT que al llarg de l'exercici 2.004 la Diputació Provincial, concretament el Servici
Provincial de Gestió Tributària i Recaptació ha anat remetent a este Ajuntament en
aplicació de la delegació anteriorment mencionada expedients de baixes de deutes.
RESULTANT que concretament s'han remés les següents relacions de baixes des de
l'últim expedient tramitat respecte d'això.
BJ4005ON (27-05-2004), presentades en l'Ajuntament el 09-06-2004, motiu de les baixes:
Baixes nova liquidació, comunicades Ajuntament, Direcció de.Trànsit i Insolvències.
BJ4005LI( 17-06-2004), presentada en l'Ajuntament el 09-07-2004, motiu de les baixes:
Baixes per Nova Liquidació.
BJ4006ON(25-06-2004), presentada en l'Ajuntament el 09-07-2004, motiu de les baixes:
Baixes comunicades a l'Ajuntament. Insolvència i Insuficiència dades.
BJ4006LI(02-08-2004), presentada davant de l'Ajuntament el 10-08-2004, motiu de les
baixes: baixa per nova liquidació i duplicats.
BJV22004( 20-09-2004), presentades davant de l'Ajuntament el 01-10-2004, motiu de la
baixa: baixes comunicades i exempts.
BJ4009ON( 29-09-2004), presentada en l'Ajuntament el 14-10-2004, motiu de la baixa:
Baixa per Nova Liquidació, Comunicades Ajuntament, desballestament, Insolvència,
Insuficiència de dades, Baixes per recursos.
BJ4009IA( 25-09-2004), presentades davant de l'Ajuntament el 22-10-2004, motiu de la
baixa: Baixes comunicades
BJ4010ON( 22-10-2004), presentada en l'Ajuntament el 05-11-2004, motiu de la baixa:
Nova Liquidació, Comunicades Ajuntament, Duplicats, Insolvència, Insuficiència de Dades,
Expropiació, Gerència Cadastre, Adjudicacions.
BJ4008LI( 22-10-2004), presentada en l'Ajuntament el 19-11-04, motiu de la baixa: Nova
Liquidació , baixes comunicades Ajuntament, Duplicats.
BJ4011ON(10-11-2004), presentades Ajuntament el 19-11-2004, motiu de la baixa: Artº
11, Ord. Serv. GTR, Baixes comunicades, Exempts Insolvències i Insuficiència de dades.
BJ4009LI(24-11-2004), presentades Ajuntament en data 29-11-2004, motiu de la baixa:
Baixa per nova liquidació.
Resultant què totes les relacions de baixa s'ha comprovat que han sigut informades
favorablement pel Servici Provincial de Gestió Tributària i Recaptació i que el Director del
Servici per mitjà de providència ha acordat que es procedisca a la data provisional dels
valors relacionats. La data provisional de tals valors ha sigut comunicada pel Servici
Provincial de Gestió Tributària i Recaptació a l'Ajuntament d'Onda.
Resultant què la relació dels valors que causen baixa, en sentit estricte, és la que a
continuació es detalla resumida per conceptes i remeses ( remesa assignada per
Diputació), junt amb el que figura com Annex I. De les baixes comunicades per la Diputació
s'han descomptat els imports corresponents al recàrrec provincial per no ser un ingrés
municipal, així com les baixes de càrrecs comunicades a Diputació a partir del 01-01-2003
corresponents a liquidacions aprovades a partir del 01-01- 2.002, que suposen una baixa
quant a la seva recaptació en via de constrenyiment però no suposen una baixa de la
pròpia liquidació o bé la baixa de la liquidació ja ha sigut aprovada i aplicada pel propi
Ajuntament ( Annex II, l'import de la qual ascendeix a 1.669,02 €)
RESULTANT de l'anterior ment exposat que la relació de baixes en sentit estricte 2/ 2004
ascendeix a la quantitat de (281.589,52 €) DOS-CENTS HUITANTA-UN MIL CINC-CENTS
HUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.
Considerant què per Resolució d'Alcaldia, decret 1172/2003 de data 24 de juny de 2.003
es delega en la Junta de Govern d'acord amb l'apartat B) A, 1r 9, l'aprovació dels
expedients de baixa proposats pel Servici Provincial de Gestió Tributària i Recaptació de la

Diputació Provincial.
Per tot allò que s'ha exposat es proposa a la Junta de Govern:
PRIMER. Aprovar l'expedient 2/2004 de baixes compost pels expedients ( relacions ) de
baixes remesos pel Servici Provincial de Gestió Tributària i Recaptació de Castelló
enumerats anteriorment i el detall del qual resumit per conceptes i remeses ( assignades
per Diputació) junt amb el que figura com Annex I ,descomptant el recàrrec provincial, així
com les baixes de càrrecs comunicades a Diputació a partir del 01-01-2003 corresponents
a la liquidacions aprovades a partir del 01-01-2.002, que suposen una baixa quant a la
seva recaptació en via de constrenyiment però que no suposen una baixa de la pròpia
liquidació o bé la baixa de la liquidació ja ha sigut aprovada i aplicada per l'Ajuntament, és
el següent :
REMESA DIPUTACIÓ
IBIUL 1/99
999120840A
00062084A
01062084A
200620840A
216540007
2006540010
300620840A
3006508415
3006508404
3006540019
400620840A
4006508408
4006540003
4006508411
4006540009
009224000A
010724000A
200724000A
300724000A
9908400801
9908400804
000824000A
000854001T
000854992T
000854002T
000854994T
000854003T
100854011T
100854004T
100824010A
200824020A
200854013T
400834040A
400854034T
9908401603
001690842C
001690841C
001690843C
001690842Q
101690840A
1016908439
ON01122458
ON02103090

CONCEPTE ANY
URBANA 1998
URBANA 1999
URBANA 2000
URBANA 2001
URBANA 2002
URBANA 2002
URBANA 2003
URBANA 2003
URBANA 2003
URBANA 2003
URBANA 2004
URBANA 2004
URBANA 2004
URBANA 2004
URBANA 2004
URBANA 2004
RUSTICA 2000
RUSTICA 2001
RUSTICA 2002
RUSTICA 2003
I.A.E. 1999
I.A.E 1999
I.A.E. 2000
I.A.E. 2000
I.A.E. 2000
I.A.E.2000
I.A.E. 2000
I.A.E.2001
I.A.E. 2001
I.A.E 2001
I.A.E. 2001
I.A.E.2002
I.A.E.2002
I.A.E.2004
I.A.E.2004
FEMS 1999
FEMS 2000
FEMS 2000
FEMS 2000
FEMS 2000
FEMS 2000
FEMS 2001
FEMS 2001
FEMS 2001

EUROS
383,41
1.496,23
1.997,65
7.237,74
8.711,83
316,27
41,27
15757,06
257,39
217,58
355,43
172.332,13
4.825,22
2.875,71
982,3
6.285,40
138,16
1.117,39
92,24
33,30
179,55
61,58
1.956,95
215,61
55,99
18,19
15,40
196,23
232,48
29,28
5.680,13
5.779,52
141,51
12,84
3,21
17,50
35,00
21,88
8,75
76,58
108,30
205,66
146,59
150,36

ON02103283
ON02109442
ON03105902
9908401801
001890840N
001890840A
101890841A
309908403
9908401001
001090840A
101090840A
002290840A
1073908401
9908410102
010190840A
010190840N
101908403
101908492
010190849A
1101908412
ON02110765
ON03108217
ON03114021
ON03104449
ON04100139
ON04104393
ON04107771
148590841T
9908401501
001590840A
001590840N
101590841A
11299084T2
11299084T3

FEMS 2002
FEMS 2003
FEMS 2003
NÍNXOLS 1999
NÍNXOLS 2000
NÍNXOLS 2000
NÍNXOLS 2001
IMPREVISTOS 2000
I.C.V. 1999
I.C.V. 2000
I.C.V. 2001
GUALS 2000
GRUA 2001
MULTES 1999
MULTES 2000
MULTES 2000
MULTES 2000
MULTES 2000
MULTES 2000
MULTES 2001
MULTES 2002
MULTES 2003
MULTES 2003
MULTES 2003
MULTES 2004
MULTES 2004
MULTES 2004
CAMPA 2001
CLAVEGUERAM 1998
CLAVEGUERAM 1999
CLAVEGUERAM 2000
CLAVEGUERAM 2001
MERCAT 2001
MERCAT 2001
SUBTOTAL
ANNEX I
TOTAL

125,38
188,06
131,07
3,85
23,10
7,70
38,50
15,63
399,57
2.774,13
5.059,94
757,28
15,63
24,04
144,24
178,57
180,30
299,78
46,43
927,92
595,01
135,24
12,02
12,02
342,58
258,33
69,12
901,50
11,39
60,08
82,59
124,18
117,20
165,78
255.030,96
26.558,56
281.589,52

Resultant de l'anterior ment exposat que la relació de baixes en sentit estricte 2/2004,
ascendeix a la quantitat de (281.589,52€) DOS-CENTS HUITANTA-UN MIL CINC-CENTS
HUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
SEGON. Traslladar del present acord a la Intervenció Municipal als efectes comptables
oportuns.
TERCER. Traslladar del present acord a la Diputació Provincial de Castelló.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
6è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 50/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre 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 50/2004, 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.
Vistes les factures números 120/04 i 121/04, presentades per INDECAS, S.L., per imports
de 4.464,81 i 2.834,33 euros respectivament, endossades a “BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO, S.A.”.
Vistes les factures números 124/04 i 129/04, presentades per RAFCAL, S.L.., per imports
de 4.496,00 i 3.000,00 euros respectivament, endossades a “BANCOVALENCIA, S.A.”.
Vista la disposició addicional décimo-quarta de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici 2004, que estableix que el pagament dels endossos requerirà l’aprovació del
document de reconeixement de l’obligació.
Vist l’acord d’adjudicació de l’obra de “Adecuación Explanada de Artersa, 2ª Fase”, inclusa
en el Plà Provincial d’Obres i Serveis de 2003, aprovat per la Diputació Provincial de
Castelló, en sessió ordinaria de Comissió de Govern de 23 de setembre de 2003,
anomenant director i director d’execució d’obres a Plácido Salvador Pérez, i coordinador de
Seguretat i Salut, a Rosa Mª Aguilella Vidal.
Vistos els Decrets números 4.323 i 4.324, de data 26 de novembre de 2004, aprovats pel
Vice-president primer de la Diputació de Castelló, reconeixent les obligació i ordenant el
pago a Rosa Mª Aguilella Vidal de factures corresponent a honoraris de l’obra “Adecuación
Explanada en Artesa, 2ª Fase”, i de l’0bra “Urbanización Recinto Ferial en Sur 3”, amb la
finalitat de que l’Ajuntament transferisca a la Diputació l’aportació municipal, que ascendéix
a la quantitat de 10.229,27, segons el següent detall:
Honoraris Obres
“Urbanización Recinto Ferial en
Sur 3”
“Adecuación
Explanada
en
Artesa, 2ª Fase”

Aportació
Diputació

Aportació
Ajuntament

TOTAL

2.269,65

9.772,35

12.042,00

304,61

456,92

761,53

2.574,26

10.229,27

12.803,53

Vista la minuta .nº. 5/2004 ON presentada per D. Agustín Blasco Broch, per import de
13.418,17 euros, per tramitació del recurs del procediment de Judici Ordinari nº 158/03;
amb el “reparo” efectuat per la Sra. Interventora en informe de data 9 de novembre de
2004.
Vista 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. . 50/2004 per import de 740.330,03 euros
(SET-CENTS QUARANTA MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB TRES CÉNTIMS).
Nº NIF
1 18857900Q
2 G12020822
3 52799767R
4 B95302691
5 B12359733
6 B12360012
7 18943917J
8 A28037224
9 23170613E
10 52799767R
11 G28029643
12 52799767R
13 B12264297
14 18910875E
15 18801301C
16 B12025821
17 B12494472
18 B12025821
19 A81056269
20 52799767R
21 A12377297
22 B12393948
23 B12520532
24 B12448643
25 B12049219
26 E12440467
27 B12049219
28 B12219762
29 B12067609
30 E12405213
31 E12101192
32 Q6255021E
33 Q6255206B
34 F12024832
35 Q1200067E
36 Q6255045D
37 Q6255207J
38 P1213500J
39 73373684G
40 52794491S
41 18854224C

TITULAR
GOMEZ BARDERA REMEDIOS
COMUNIDAD DE REGANTES VILLA DE ONDA
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS S L
AS & A DESIGN S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
SEGURA RUIZ JUANA
FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
MARTINEZ MARTINEZ MARCELINO
MARTINEZ SANCHEZ DOROTEA
TEJIDOS RAMOS S L
FERRANDIS VICENT S L L
TEJIDOS RAMOS S L
XEROX RENTING S A U
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA S A
LIMPIEZAS ESPADAN S L
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L
FERRETERIA SALVIA S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
FERRETERIA SALVIA S L
TUIX & ROSS S L
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
GUARDERIA INFANTIL BARRUFETS C B
GUARDERIA NANOS
BENADRESA
COLEGIO PUBLICO M CABALLERO
COLEGIO MARIA ROSA MOLAS
COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
COLEGIO BALTASAR RULL
COLEGIO PUBLICO PIO XII
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
ORTIZ MONTOLIO JUAN MIGUEL
MOMPLET CASTELLO SALVADOR

IMPORT €
106,2
123,75
129,8
160,58
11804
156,17
219,5
89107,33
142,78
150,8
199,43
104,4
154,34
144,23
158,63
128,18
167,12
129,46
110,99
139,2
21485,9
20562,71
10708,67
10355,83
8,46
228,52
1,35
11896
2084
384
2262
274,68
2058
740
2353,5
1788,5
1718,5
5490,94
378,16
390,34
150

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

B12049219
B12632782
B12606620
18878330E
B12049219
18944976Z
E12048385
B12359733
G12345807
G12345807
B12049219
A12000022
E12048385
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
E12221172
73362911H
B12007720
B12007720
B12007720
A50004209
B12419081
A46138921
A46076873
A46076873
A46076873
A46076873
A46076873
A46076873
A46076873
A46076873
A46076873
A46076873
B12049219
B12623179
B46394987

FERRETERIA SALVIA S L
OROAL S L
PROMOCIONES CRISONDA S L
ALBELDA GARCIA CONSUELO
FERRETERIA SALVIA S L
CANOVAS MONFERRER MARIA MERCEDES
TALLERES GAGIMA C B
AS & A DESIGN S L
ALICER
ALICER
FERRETERIA SALVIA S L
FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S A
TALLERES GAGIMA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
MACOVA C B
SERRANO GRANEL JOSE VICENTE
MAQUIVER S L
MAQUIVER S L
MAQUIVER S L
PREVIASA S A
TECLA ORDINADORS S L
ELECTRONIC TRAFIC S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
LUIS BATALLA S A
FERRETERIA SALVIA S L
DOFOLECTRIC SL
ELECTRONICA GUIREX S L

86,51
185,6
678,58
21,76
337,55
200
29,57
274,46
986
1479
2,7
418,32
69,65
149,36
25,75
48,06
16,52
2,58
9,28
195,96
8,34
91,3
10,7
25,52
7,52
4,61
13,69
1945,51
116,12
24,08
58,81
26,02
9,58
280
2576,99
1019,57
1151,96
869,39
629
458,79
26826,18
88928,77
48487,15
9887,82
59121,01
7414,23
38754,45
33685,17
26103,45
20810,09
27,12
594,05
415,66

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

18885352Y
73353854T
B12049219
B12049219
E12048385
E12048385
B12095394
F12009197
B12007720
B12007720
A12211629
73373684G
73373684G
B46394987
18885352Y
B12545984
B12337184
B12584918
A83052407
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474

MARTINEZ FRANCO ANGEL
BADENES PEREZ JUAN
FERRETERIA SALVIA S L
FERRETERIA SALVIA S L
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
NEUMATICOS ANDRES CATALAN S L
COOP AGRICOLA NTRA SRA ESPERANZA
MAQUIVER S L
MAQUIVER S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
ELECTRONICA GUIREX S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
CRISTALERIA LUIS EDO S L
ELECTRONICA MARTON S L
FANDOS ROTULOS S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A

88,52
519,68
188,5
8,54
878,47
112,02
179,2
2,58
2900
1278,7
1101,65
121,8
276,08
1607,76
194,79
874,73
2990
1936,04
1130,09
1134,4
1266,62
1350,38
1181,32
3453,34
1144,79
3476,07
3453,34
190,11
185,68
181,62
118,72
104,8
104,8
104,8
98,01
56,25
3480
3453,34
190,11
185,68
181,62
138,43
104,8
104,8
104,8
98,01
56,25
3092,56
190,11
185,68
181,62
154,9
104,8

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A82018474
A78923125
A83052407
A83052407
B12448643
A28281368
A46582144
B12091245
B12091245
18931082N
A12498929
A12037362
A12037362
18931082N
B12209698
B12360012
18931082N
18822670E
18822670E
S4611001A
B12209698
A12046728
A12046728
G12020822
G12020822
18931082N
B95302691
E12609947
B95302691
B12360012
B12334371
18931082N
18931082N
52791890J
A12211199
18931082N
B12360012
B12360012
73248338P
52941774Y

TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA DE ESPAÑA S A
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
EMYTEL COMUNICACIONES S L
RADIO POPULAR S A -COPE
RADIO AUTONOMIA VALENCIANA S A
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
RADIOTELEVISION CASTELLON S A
RADIO CASTELLON S A
RADIO CASTELLON S A
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
ARMERIA RAUL S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SANSANO INSA PASCUAL
SANSANO INSA PASCUAL
GENERALIDAD VALENCIANA
ARMERIA RAUL S L
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
COMUNIDAD DE REGANTES VILLA DE ONDA
COMUNIDAD DE REGANTES VILLA DE ONDA
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS S L
LLIBRES D'ONDA C B
LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
HIJOS DE REGINA PERIS S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
ADANERO BLAYA GASPAR (MELODIES)
RADIO VILA-REAL
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
SANSANO SANSANO ANA

104,8
104,8
98,01
56,25
3092,56
190,11
185,68
181,62
178,72
104,8
104,8
104,8
98,01
56,25
1255,55
569,4
546,45
281,88
696
464
243,48
243,48
352,49
999,92
999,92
696
28,16
340,69
47,41
211,62
54,52
439,64
19,16
294
542,88
870
247,5
223,5
8,31
97,45
324,48
31,2
80,97
41,78
18,2
88,32
938,95
800,01
6,54
951,7
386,23
297,65
790,2

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

18832097L
52799767R
E12512091
18922109D
18878330E
E12440392
A78874054
73380655Y
18910875E
73248338P
B12359733
B12579348
B12091245
79266252H
G28029643
G28029643
B12049219
B12032157
73353854T
B12579348
52799767R
A28524247
18857900Q
B12049219
B12049219
B12331096
18931082N
B12352480
E12221172
E12620886
B12091245
B96923198
B12422523
B12091245
B12091245
A28281368
A12037362
A46229290
A12046728
A12455515
A12455515
A12455515
A12455515
A12455515
A12455515
A12455515
A46229290
B12360012
B12360012
G12244612
18931082N
B46631552
B12422523

BORDONAU PIÑON ADELA
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
PUBLI-ONDA C B
IZQUIERDO RUBIO M JOSE
ALBELDA GARCIA CONSUELO
PANADERIA ALVARO C B
BAYARD REVISTAS S A
VALERO BELINCHON JOSE
MARTINEZ MARTINEZ MARCELINO
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
AS & A DESIGN S L
FOTO VIDEO LLEDO SL
GRAFICAS CASTAÑ S L
ORTIZ MELO JUAN VICENTE
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA
FERRETERIA SALVIA S L
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
BADENES PEREZ JUAN
FOTO VIDEO LLEDO SL
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
KERNITE S A
GOMEZ BARDERA REMEDIOS
FERRETERIA SALVIA S L
FERRETERIA SALVIA S L
PAPELERIA MAGOVI S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SOL EUROPA I S L
MACOVA C B
EDICIONS LA RODALIA C B
GRAFICAS CASTAÑ S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
GASOLFRAVIL S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
RADIO POPULAR S A -COPE
RADIO CASTELLON S A
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
ASOCIACION "GRUP FOLKLORIC D'ONDA"
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
ENGLOBA GRUPO COMUNICACION S L
GASOLFRAVIL S L

731,2
921,9
922,2
88
239,54
250,26
47,9
34
41,9
299,8
770,48
45,67
420,38
450
208,8
70,52
252,36
785,02
248,24
438,51
301,6
734,57
229,5
619,85
601,58
57,68
29
208,8
52,72
386,66
243,48
952,91
56,84
243,48
243,48
900
696
418,3
416,44
208,8
208,8
208,8
208,8
208,8
208,8
208,8
269,12
246,66
80,97
928,53
54,75
771,4
12

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

B12004362
B12422523
A46229290
18931082N
18857900Q
A12455515
18943917J
B12365243
73380655Y
18931082N
18899511C
05084365P
18832097L
18832217R
18917252M
B12540761
B12410536
B12492856
B12359733
18966522D
73353703X
B12219762
B12219762
B12618666
A08216459
A12046728
A12498929
A12037362
B96679147
B12219762
B43522192
B12067609
A28185221
B12202503
B12591095
B12540761
B12360012
E12078622
B12222469
B12219762
B12382115
B12286506
B12359733
B12360012
B96923198
A28010791
B48982540
A46229290
A12037362
A12498929
B12004362
B12004362
B12641072

AUTOBUSES FURIO S L
GASOLFRAVIL S L
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GOMEZ BARDERA REMEDIOS
MEDIOS DE AZAHAR S A
SEGURA RUIZ JUANA
HNOS SAMPER CLARAMONTE S L
VALERO BELINCHON JOSE
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
MASIP PIQUERAS MIGUEL I
MARTINEZ CAMPOS HIPOLITO
BORDONAU PIÑON ADELA
CASTAÑ GALVER CARMEN
PALLARES ORTELLS SARA
COMUNICACION Y MEDIOS DE LEVANTE S L
CMYKPRINT S L
PRODUCCIONS SCURA S L
AS & A DESIGN S L
GARCIA GISBERT FRANCISCO JOSE
AGUILELLA ORTELLS VICENTE
TUIX & ROSS S L
TUIX & ROSS S L
FADRI EDICIONES S L
UNIPREX S A ONDA CERO
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
RADIOTELEVISION CASTELLON S A
RADIO CASTELLON S A
TAHOE-ESTIU SPORT S L
TUIX & ROSS S L
AGMA S L
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
BADENES E HIJOS INST. ELECTRICAS S L
COMUNICACION Y MEDIOS DE LEVANTE S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
HERMANAS BORDONAU C B
PANADERIA PASTELERIA EL CISNE S L
TUIX & ROSS S L
CAN KABUL S L
HERMANOS MONFERRER S L
AS & A DESIGN S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
GESTION CUATROCIENTOS S L
IBM
JULIO PERUGORRIA PRODUCCIONES S L
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
RADIO CASTELLON S A
RADIOTELEVISION CASTELLON S A
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
ESPORTOCI S L

240
232,39
403,68
76,54
211
208,8
790,2
649,6
556
13,72
1108,08
20
624,32
390,2
702,36
348
522
464
777,2
1379
1379
1300
2049,95
1101,97
1044
1852,52
2999,99
2999,99
1942,91
1179,84
1160
5831,7
2492,84
1168,4
2799,66
2300,19
1362,5
1281,8
1119,74
1099,37
1742,93
1900
1299,2
2745,02
1143,49
1472,04
1740
1045,74
2499,8
1499,88
3815,86
2728,76
2366,4

307
308
309

18992864Q
B79975082
G12473211

BALLESTER BENITO VICTOR
PRODUCCIONES CACHIVACHE S L
ASSOCIACIO CULTURAL DIABOLUS
TOTAL

2900
2613,48
1500
740.330,03

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. . 50/2004 per import de 740.330,03 euros (SET-CENTS
QUARANTA MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB TRES CÉNTIMS).
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de les obligacions nº. 2.2004.1.13427 i
22004.1.13424 aprovades a RAFCAL, S.L.. a:
PARTIDA

CIF

TITULAR

IMPORT €

2004 121 22601
2004 751 22608

A-46002036
A-46002036

BANCO DE VALENCIA, S.A.
BANCO DE VALENCIA, S.A.

3.000,00
4.496,00

QUART.- Aprovar l’ordenació de pagament de les obligacions nº. 2.2004.1.13428 i
22004.1.13429 aprovades a INDECAS, S.L. a:
PARTIDA

CIF

TITULAR

2004 IR02 432
60001
2004 432 61102

A-39000013

BANCO SANTANDER CENTRAL
HISPANO, S.A.
BANCO SANTANDER CENTRAL
HISPANO, S.A.

A-39000013

IMPORT €
4.464,81
2.834,33

CINQUÈ.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les següentes obligacions:
PDA.PTARIA.
2004
62001

TITULAR

N.I.F.

IR04

432 DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
P1200000F
Aportació municipal honoraris Rosa Mª
Aguilella de l’obra de “Explanada d’e
Artesa, 2ª Fase”
2004 IR04 432 6200 DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
P1200000F
Aportació municipal honoraris Rosa Mª
Aguilella de l’obra Urbanicación Recinto
Ferial en Sur 3”
TOTAL CERTIFICACIONS

IMPORT
EUROS
456,92
9.772,35

10.229,27

SISÈ.- Aprovar l’ordenació del pagament de les obligacions anteriors.
SETÈ.- Aprovar no obstant el “reparo” d’Intervenció, l'autorització, disposició i
reconeixement de l’obligació nº 2.2004.1.13838, a favor de Agustin Blasco Broch per
import de 13.418,17 euros.
HUITÈ.- Aprobar l’ordenació del 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 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 15 de desembre 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 les obres a què es refereix 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 Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions contingudes en les certificacions
que a continuació es relacionen:
PDA.PTARIA.
2004
60103

IR02

TITULAR

N.I.F.

452 LUIS BATALLA, S.A.
A46076873
Certif.nº. 4 y ultima obra “Urban.Zona
Deportiva 2ª Fase”

2004 511 63301

LUIS BATALLA, S.A.
A46076873
Certif. de liquidació de l’obra “Projecte
de Urban.Camí del Cementeri”

2004 443 63201

CONSTRUCCIONES JULIO PAULO, B12417622
S.L.
Certif. nº. 2 de l’obra “Construcció de
240 nixols en Cementeri”

2004 441 62300

HNOS.VENTURA, S.L.
B12094033
Certif. nº. 1 de l’obra “Construcció
Colector Av. Pais Valencia”

IMPORT
EUROS

1.676,55

11.070,99

32.811,08

58.298,94
TOTAL CERTIFICACIONS

103.857,56

SEGON.- Aprovar l’ordenació del 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.
8è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE
CONCEDIDA A CONSELL DE FESTES.

LA

JUSTIFICACIÓ

DE

LA

SUBVENCIÓ

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre 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 VICENTE GALVER NEBOT, President del CONSELL
DE FESTES D'ONDA (G-12560165) en la que es demana el 30 % restant 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’aprove al Consell de Festes d'Onda quantitat de 464.000,00 euros.
Vist que el President de l’Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec a la subvenció concedida:

Fecha

PROVEEDOR

NIF

Nº FACT

CONCEPTO

IMPORTE

05/01/04

JUAN MARTINEZ MORENTE

73.367.073-V

A/3268

BATERIAS

09/01/04

ONDASPORT S.L.

B-12.527.099

4

ALQUILER DISFRACES

195,20

08/01/04

PIROTECNIA MARTÍ, S.L.

B-12.283.297

004/04

FUEGOS CABALGATA

900,00

03/01/04

COMERCIAL GIMENO, C.B.

E-12.335.113

21-A

CARAMELOS

31/01/04

SUMELECO, S.L.

B-12475.273

A-72

LUZ CARROZAS

494,45

17/01/04

JOSE MIGUEL PITARCH
AGUILELLA

18.881.842-S

3933

PEAÑA SAN ANTONIO

254,00

17/01/04

MARIACHI AZTECA, S.C.

G-97.276.182

2004/001

ACTUACIÓN MUSICAL

731,96

20/01/04

ANTONIO MORENO
MARTÍNEZ

73.358.889-K

499

ROLLOS SAN ANTONIO

16/01/04

PIROTECNIA MARTI, S.L.

B-12.293.297

007/04

COHETES SAN ANTONIO

389,76

20/02/04

PANADERIA Y BOLLERIA
PIÑON

18.878.130-Y

001/04

BOLLERIA CARNAVAL

138,00

02/02/04

ESCOLA DE DOLÇAINERS I
TABALETERS DE TALES

G-12.328.704

39

ACTUACIÓN REYES

240,00

28/02/04

FERRETERIA SALVIA, S.L.

B-12.049.219

843

MATERIALES CARROZAS

24/02/04

REMABAPI,S.L.

B-12.018.107

R 7.018

BATERIAS CARROZAS

05/01/04

JOSE MIGUEL PITARCH
AGUILELLA

18.881.842-S

4058

FLORES CARROZAS

20/02/04

EL PANAL C.B.

E-12.099.552

16

CHOCOLATE

17/04/04

SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES

G-28.029.643

400152784

AUTORES OREJA DE VAN
GOGH

16/04/04

LA OREJA DE VAN
GOGH,S.L.

B-20.652.814

004/04

CONCIERTO OREJA

58,00

2.108,42

2.787,20

14,95
308,85
40,00
684,80
5.157,34
34.800,00

Fecha

PROVEEDOR

NIF

Nº FACT

CONCEPTO

IMPORTE

30/04/04

PROMOCIONES Y
EDICIONES CULTURALES,
S.A.

A-12.046.728

421031279

PUBLICIDAD CONCIERTO

21/04/04

CONSTRUCCIONES HNOS.
SAMPER CLARAMONTE, S.L.

B-12.365.243

495

MONTAR PABELLÓN

19/02/04

GEMA ROSA JUAN BAYONA

52.941.517-W

7

VARIOS FIESTAS

31/03/04

GEMA ROSA JUAN BAYONA

52.941.517-W

106

VARIOS

14,30

31/03/04

GEMA ROSA JUAN BAYONA

52.941.517-W

102

VARIOS

2.794,65

31/07/04

RAFCAL, S.L.

B-12.322.350

63/04

CENA CONSELL

06/08/04

BURAUDIO S.L.

B-12365102

F-V/252

ALQUILER EQUIPO
SONIDO

1.044,00

10/08/04

PIROTECNIA MARTI, S.L.

B-12.283.297

65/04

CASTILO FUEGOS

3.000,00

02/09/04

GUSTAVO TRAVER
TORRENT

73.375.680-E

38

COCAS SALVADOR

750,00

08/09/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

334/04

ESPU,A FIESTA EL
SALVADOR

609,00

13/09/04

ESCOLA DE DOLÇAINERS I
TABALETERS DE TALES

G-12.328.704

50

ROMERIA EL SALVADOR

240,00

31/08/04

FERRETERIA SALVIA, S.L.

B-12.049.219

3618

VARIOS

16/08/04

MELODIES

52.791.890-J

2002/A-59

EQUIPO EL SALVADOR

660,04

26/07/04

LASSEL

B-12.420.642

1252

DJS PIRAMIDE

580,00

30/06/04

JOSE MIGUEL PITARCH
AGUILELLA

18.873.711-A

4188

FOLRES NOMBRAMIENTO

18/02/04

SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES

G-28.02.96.43

93873359

TEATRO NI DORMIR NI
RONCAR

203,00

13/04/04

SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES

G-28.02.96.43

94024377

VARIOS

187,05

13/04/04

SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES

G-28.02.96.43

94024359

VARIOS

57,42

19/02/04

SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES

G-28.02.96.43

93874809

VARIOS

1.120,56

25/10/04

VISITANTS CIA DE TEATRE,
S.L.

B-12.211.512

45.04

CERCAVILA FIRA

3.480,00

18/10/04

TALLABU, S.L.

B-20.555.710

A-2004369

BARRICADA

21/10/04

RUBIGRET,S.L.

B-62.519.483

046/004

PEPE RUBIANES

31/10/04

M.T. PRODUCCIONES, S.L.

B-81.195.349

87/2004

AZUCAR MORENO

27.840,00

30/10/04

HARMONY PRODUCCIONES

B-60.110.137

117/2004

EL POP QUE LLEVAS
DENTRO

15.312,00

25/10/04

PRODUCCIONES Y
MANAGEMENT LA CALMA,
S.L.

B-24440.281

196

Café QUIJANO

45.356,00

29/10/04

SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES

G-28.02.96.43

400686808

AUTORES café QUIJANO

545,32

30/10/04

JUAN TRAVER SALES

18.893.236-R

001/04

MEDICO FIRA

626,90

30/10/04

MERCEDES SORRIBES
LENGUA

18.902.925-F

001/04

ATS

626,90

30/10/04

Mª ANGELES GONZALEZ
MUÑOZ

19.878.216-Y

001/04

ATS

626,90

30/10/04

EDUARDO PEIRO IVARS

22.493.854-S

001/04

MEDICO FIRA

626,90

627,44

4.060,00
207,70

645,00

7,95

74,00

12.760,00
9.744,00

Fecha

PROVEEDOR

NIF

Nº FACT

CONCEPTO

IMPORTE

25/10/04

DOMINGO BOSCH
IZQUIERDO

22.503.727-K

116

BOCADILLOS CENA

30/09/04

TRISEGUR XXI S.L.

B-97.162.952

803459/166
348/2004

POLIZAS DE SEGUROS

3.750,00

29/10/04

ANIMACIO ESPORTIVA I OCI
URBÀ, S.L.

B-12.542.130

96/04

ANIMACIO INFANTIL

4.950,00

29/10/04

JAIME LÓPEZ VILLAR

76.824.956-B

1

COLOM L'AVENTURER

1.392,00

30/10/04

FERRETERIA SALVIA, S.L.

B-12.049.219

4540

VARIOS CUERDAS....

590,67

02/11/04

PIROTECNIA CABALLER

A-46.125.274

24438

VARIOS PIROTECNIA

57.499,99

26/10/04

CESAR MAMPEL ROYO

18.966.985-N

0003/41

ALQUILER DISFRACES

03/11/04

PUBLI-ONDA, C.B.

E-12.512.091

2004508

OBSEQUIO TERCERA
EDAD

03/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

448/04

PARQUE INFANTIL

26/10/04

PRODUCCIONS SCURA S.L.

B-12.492.856

171/04

LA BANDA DEL DRAC

23/07/04

ARTESANIA BORDADA

B-46.278.537

401249

BANDA REINAS

370,55

07/10/04

A. FALLA LA MERCE

G-12.295.341

7

CARROZAS

420,81

01/10/04

A.FALLA SAN BLAS

G-12.281.945

0001/02004

CARROZAS

540,81

05/10/04

A. FALLA BARRIO
ESCORREDOR

G-12.271.755

VAR
0001/04

CARROZAS

511,00

10/10/04

FALLA SDAD. CLUB 53

G-12.281.937

053/2004

CARROZAS

420,81

04/10/04

A. C. FALLA DON BOSCO

G-12.560.165

A-303/2004

CARROZAS

420,81

05/10/04

FALLA CLUB ORTEGA

G-12.306.080

1

CARROZAS

450,81

08/10/04

A. FALLA LA RAVALERA

G-12.271.771

2

CARROZAS

511,00

04/10/04

A.C. FALLA BARRI LA VILA

G-12.327.698

0001/04

CARROZAS

480,81

06/10/04

A. FALLA PLAÇA CHICARRO

G-12.271.748

102/2004

CARROZAS

480,81

06/10/04

FALLA BARRIO VALENCIA

G-12.271.730

1

CARROZAS

540,00

11/11/04

PAPELERIA PRADES

18.952.690-T

0006-2004

VARIOS PAPELERIA

10/10/04

JOSEFA MORATA BLAZQUEZ

18.963.804—M

4

COMPRA TOROS

15.000,00

25/09/04

JOSEFA MORATA BLAZQUEZ

18.963.804—M

6

COMPRA TOROS

8.000,00

20/08/04

JOSEFA MORATA BLAZQUEZ

18.963.804—M

5

COMPRA TOROS

18.000,00

10/09/04

CARNICAS CAPOTA, S.L.

B-12.399.952

9

VACAS

4.689,81

14/10/04

RAFCAL, S.L.

B-12.322.350

78/04

MERIENDA INFANTIL

2.683,56

05/11/04

RAFCAL, S.L.

B-12.322.350

109/04

VINO HONOR REINA

2.907,19

04/11/04

RAFCAL, S.L.

B-12.322.350

98/04

CENA GRUPOS

5.364,00

31/10/04

ASSOCIACIÓ GRUP
FOLKLORIC D'ONDA

G-12.244.612

008/04

MOSTRA BALLS

113,00

27/10/04

HERTOCAR, S.L.

B-96.032.370

20040772

AUTOBUS MONCADA

385,20

29/10/04

BUS SIGÜENZA, S.L.

B-03412.269

999

AUTOBUS PINOSO

632,00

29/10/04

DOMINGO BUS, S.A.

A-12359.287

DB000430

AUTOBUS LUCENA

321,00

31/10/04

NEUMATICOS ANDRES

B-12.095.394

E2826

REPASO NEUMATICOS

14/10/04

ADORNOS Y DECORACIÓN J.
PINAZO S.L.

B-96.521.794

2004/179

DECORACION MÓNACO

3.259,08

27/09/04

FELIPE NACHER RIUS

18628010

133

CERTIFICADO TÉCNICO

707,00

20/09/04

PIRAMIDE C.B.

E-12.267.704

71/04

VARIOS FIESTAS

82,40

520,00
3.015,83
696,00
1.508,00

22,10

38,35

1.900,00

Fecha

PROVEEDOR

NIF

Nº FACT

CONCEPTO

IMPORTE

05/11/04

CONSTRUCCIONES HNOS.
SAMPER CLARAMONTE, S.L.

B-12.365.243

533

MONTAJE DE BARRERAS

23/10/04

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q-28.66001-G

2

AMBULANCIA

30/10/04

PAPELERIA MAGOVI, S.L.

B-12331.096

A/1463

CONFETI

28/10/04

SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES

G-28.029.643

94409498

AUTORES RUBIANES

628,79

04/11/04

GRUP D'ANIMACIÓ
RAVALERS

G-12.311.494

3

NOCHE DE RONDA FERIA

400,00

17/11/04

ASOCIACION CULTURAL
TAURINA PAÑUELITO VERDE

G-12.561.031

0001/2004

TRANSPORTE TOROS

150,00

29/10/04

GABRIEL GARCIA
CARRASCO

18.807.794-G

747

LEÑA PAELLAS

525,42

29/10/04

ROXY MUSIC,C.B.

E-12.576.658

85/04

ACTUACIONES 3ª EDAD

591,60

31/10/04

JOSE MIGUEL PITARCH
AGUILELLA

18.881.842-S

4276

OFRENDA DE FLORES

492,00

31/10/04

JOSE MIGUEL PITARCH
AGUILELLA

18.881.842-S

4275

DECORAR IGLESIA

800,00

31/12/04

JOSE MIGUEL PITARCH
AGUILELLA

18.881.842-S

4274

FLORES PASACALLE

31/10/04

JOSE MIGUEL PITARCH
AGUILELLA

18.881.842-S

4273

PROCLAMACION REINA

31/10/04

JOSE MIGUEL PITARCH
AGUILELLA

18.881.842-S

4272

PROCLAMACION INFANTIL

674,00

31/10/04

JOSE MIGUEL PITARCH
AGUILELLA

18.881.842-S

4271

VARIOS FLORES

315,00

03/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

445/04

ORQUESTAS

15/11/04

PIROTECNIA TOMAS, S.L.

B-12.361.812

261/04

MASCLETA

10/11/04

AUTOCARES Y MICROBUSES
R. MIRANDA

18.890.415-D

87/04

AUTOBUS TEMPLARIOS

31/10/04

TRANSPORTES VILAR
PALAU, S.L.

B-12.264.297

1503/04

TENDIDAS Y RECOGIDAS
DE ARENA

6.622,44

31/10/04

TRANSPORTES VILAR
PALAU, S.L.

B-12.264.297

1628/04

VARIOS ARENA

1.219,16

31/10/04

TRANSPORTES VILAR
PALAU, S.L.

B-12.264.297

1629/04

RETIRAR TORO MUERTO

697,16

05/11/04

TRANSPORTES VILAR
PALAU, S.L.

B-12.264.297

1497/04

REPARTIR PALETS ARENA

307,98

03/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

446/04

CENA HERMANDAD

17.032,06

03/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

447/04

COMIDA 3ª EDAD

14.008,16

03/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

449/04

VARIOS
INFRAESTRUCTURAS

1.113,60

05/11/04

CONSTRUCCIONES HNOS.
SAMPER CLARAMONTE, S.L.

B-12.365.243

534

MONTAR PABELLÓN

4.060,00

05/11/04

CONSTRUCCIONES HNOS.
SAMPER CLARAMONTE, S.L.

B-12.365.243

535

VARIOS TRABAJOS

5.322,08

05/11/04

BARRERAS EL TORIL, C.B.

E-96.878.988

58

BARRERAS ENCIERRO

1.255,12

17/11/04

SUSANA ORENGA
RODRIGUEZ

18.974.473-J

136

ANUNCIO

348,00

02/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

441/04

ACTUACIÓN PEÑA PIUA

600,00

8.120,00
800,00
1.583,40

84,00
1.430,00

29.116,00
4.500,00
256,80

Fecha

PROVEEDOR

NIF

Nº FACT

CONCEPTO

IMPORTE

12/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

465/04

ACTUACIÓN PEÑA RIAU
RIUA

191,40

12/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

463/04

ACTUACIÓN PEÑA
ABOLEO

108,00

12/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

464/04

ACTUACIÓN PEÑA
CALALET

121,80

28/10/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

439/04

ACTUACION PEÑA
ESCLAFATS

365,01

02/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

443/04

ACTUACION TOMBATS

696,00

31/10/04

RADIO POPULAR, S.A.

A-28.281.368

011-0200913

ACTUACIÓN DESORDEN

450,08

28/10/04

ROXY MUSIC, C.B.

E-12.576.658

84/04

ACTUACIÓN PEÑA PLEBE

111,36

25/10/04

COVI, FIESTAS Y EVENTOS,
C.B.

E-12.635.850

0007/04

ACTUACIÓN VASQUITOS

187,00

30/10/04

COVI, FIESTAS Y EVENTOS,
C.B.

E-12.635.850

00010/04

ACTUACIÓN MANTILLA DE
PUNTILLA

360,00

21/10/04

PEDRO CORRAL BELLOSO

18.936.905-Q

253

ACTUACIÓN PEÑA COVA

315,00

30/10/04

ONDA PARAISO, C.B.

E-12.606.463

00018/04

ACTUACIÓN PEÑA
DISLOCATS

600,00

02/11/04

GASPAR ADANERO

52.791.890-J

2002/A-73

ACTUACIÓN PEÑA
APALANKATS

495,00

02/11/04

GASPAR ADANERO

52.791.890-J

2002/4-72

ACTUACIÓN PEÑA WANA II

330,00

02/11/04

GASPAR ADANERO

52.791.890-J

2002/A-71

ACTUACIÓN WATTASI

495,00

02/11/04

GASPAR ADANERO

52.791.890-J

2002/4-70

ACTUACIÓN PEÑA
ZURRIAGAZO

495,00

02/11/04

GASPAR ADANERO

52.791.890-J

2002/A-74

ACTUACION RETORNA

405,00

25/10/04

BURAUDIO,S.L.

B-12.365.102

F-V/336

ACTUACIÓN PEÑA PONA

343,36

25/10/04

BURAUDIO, S.L.

B-12.365.102

F-V/335

ACTUACIÓN PEÑA
ATROPINA

281,88

01/11/04

BURAUDIO S.L.

B-12.365.102

F-V/339

ACTUACIÓN PEÑA
TXUNGOS

343,36

13/11/04

RESTAURANTE MOYA &
MARTÍ

B-12.526.646

349

COMIDA FCC

738,30

13/11/04

RESTAURANTE MOYA &
MARTÍ

B-12.526.646

369

CENA DE GALA

24/11/04

ILUMINACIONES JUST, S.L.

B-46.395.901

480

ILUMINACIONES FIESTAS

17/11/04

TRANSPORTES RAFAEL
MARTÍNEZ GARCIA

18.925.794-Z

211/04

TRANSPORTE TOROS

150,25

08/11/04

PRODUCCIONES Y
MANAGEMENT LA CALMA,
S.L.

B-24440.281

191

ENTRADAS CONCIERTO

701,80

18/11/04

PEDRO CORRAL BELLOSO

18.936.905-Q

1

ACTUACION PEÑA
DISPERSATS

145,00

31/10/04

IMAN CORPORACIÓN

A-59.906.479

32018

SEGURIDAD FERIA

771,40

31/10/04

IMAN CORPORACIÓN

A-59.906.479

32017

SEGURIDAD FERIA

3.367,77

11/11/04

ESPECTACULOS TALIA, S.L.

B-12.290.946

462/04

SERVCIO CENA

3.480,00

08/11/04

MIGUEL CAPDEVILA GRIFO

18.850.088-R

00017/04

AUTOBUS MOROS
ALMAZORA

256,80

11/11/04

ACTIVIDADES LUDICAS
LUCRATIVAS, S.L.

B-12.481.503

121

ACTUACIÓN LUNA BLANCA

696,00

3.364,70
13.375,92

Fecha

PROVEEDOR

NIF

Nº FACT

CONCEPTO

IMPORTE

02/11/04

PIROTECNIA MARTI, S.L.

B-12.283.297

109/04

VARIOS PIROTECNIA
TOTAL

4.682,00
468.382,32

Vist que l’import total de la justificació és superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l’informe de la psicòloga del Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l’expedient.
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, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat Consell de
Festes d’Onda (G-12560165) , per import de 464.000,00 euros, per a finançar despeses
d’organització i gestió de les festes de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligació per la quantitat de 139.200,00 euros a l
´Entitat Consell de Festes d’Onda (CIF nº G-12560165), corresponent al 30 per 100 restant
de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 452 48901 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.
9è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.

LA

SUBVENCIÓ

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre 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 NOEMI SOLSONA MONTÓN, Presidenta de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer, en la que es demana el pagament del 30 % restant de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que mitjançant acord de l´Ajuntament Ple de data 29 de març de 2004, s´aprova la
signatura d´un Conveni de Col.laboració amb una vigència de cuatre anys, entre l
´Ajuntament d´Onda i l´Entitat Associació Espanyola Contra el Càncer per import de 8.000

euros.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 26 d´abril de 2004, pel que s'aprova el
pagament del 70% de la subvenció concedida per a l’any 2004 a l’Associació Espanyola
Contra el Càncer (G-28197564) el qual ascendeix a la quantitat de 5.600,00 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 la Presidenta de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm.fra.

Proveedor

Concepto

Importe (€)

Rebut núm.
4156000059

Joaquín Alfonso Aguilella

Lloguer local social juny
2004

324,04 €

Rebut núm.
4250000086

Joaquín Alfonso Aguilella

Lloguer local social setembre
2004

324,04 €

Rebut núm.
4282000080

Joaquín Alfonso Aguilella

Lloguer local social octubre
2004

324,04 €

Rebut núm.
4321002759

Joaquín Alfonso Aguilella

Lloguer local social
novembre 2004

324,04 €

14

TERAPIES NATURALS R.B.,
C.B.

Serveis profesionals mes
decembre 2003

171,03 €

15

TERAPIES NATURALS R.B.,
C.B.

Serveis profesionals mes
gener 2004 i altres despeses

157,89 €

16

TERAPIES NATURALS R.B.,
C.B.

Serveis profesionals mes
febrer 2004

216,04 €

18

TERAPIES NATURALS R.B.,
C.B.

Serveis profesionals mes
març 2004

126,02 €
90,97 €

19

TERAPIES NATURALS R.B.,
C.B.

Serveis profesionals mes
abril 2004 i altres depeses

21

TERAPIES NATURALS R.B.,
C.B.

Serveis profesionals mes
maig 2004

135,02 €

22

TERAPIES NATURALS R.B.,
C.B.

Serveis profesionals mes
juny 2004

180,00 €

23

TERAPIES NATURALS R.B.,
C.B.

Serveis profesionals mes
juliol 2004

108,01 €

25

TERAPIES NATURALS R.B.,
C.B.

Serveis profesionals mes
setembre i octubre 2003 i
altres despeses

225,77 €

200400576

GRAFICAS CASTAÑ, S.L.

Material gràfic

59

Marisa Cerezo Llorca

Anàlisi clínic

1.050,03 €
187,20 €

69

Marisa Cerezo Llorca

Anàlisi clínic

298,35 €

215

Marisa Cerezo Llorca

Anàlisi clínic

357,00 €

335

Marisa Cerezo Llorca

Anàlisi clínic

493,00 €

435

Marisa Cerezo Llorca

Anàlisi clínic

374,00 €

578

Marisa Cerezo Llorca

Anàlisi clínic

153,00 €

740

Marisa Cerezo Llorca

Anàlisi clínic

93,50 €

04/04

Juan Antonio Royo Prats

Honoraris profesionals

240,00 €

13/2004

Juan Antonio Royo Prats

Honoraris profesionals

360,00 €

15/2004

Juan Antonio Royo Prats

Honoraris profesionals

90,00 €

16/2004

Juan Antonio Royo Prats

Honoraris profesionals

390,00 €

26/2004

Juan Antonio Royo Prats

Honoraris profesionals

300,00 €

27/2004

Juan Antonio Royo Prats

Honoraris profesionals

360,00 €

41/2004

Juan Antonio Royo Prats

Honoraris profesionals

180,00 €

47/2004

Juan Antonio Royo Prats

Honoraris profesionals

180,00 €

5320/1

Ramón Gimeno Arrando

Medicines

444,25 €

TOTAL......

...........................................

........................................

8.257,24 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació
Espanyola Contra el Càncer (CIF G-28197564) , corresponent exercici 2004, per import de
8.000,00 euros per à finançar despeses d´ajuda a malalts de càncer i al seu envoltament
familiar mitjançant tractament mèdic i psicològic i desenvolupament de programes de
prevenció.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligació per la quantitat de 2.400,00 euros a l
´Entitat l’Associació Espanyola Contra el Càncer (CIF: G-28197564), corresponent al 30
per 100 restant de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463

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.
10è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN AMICS D'EUROPA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre 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 FUENTE PERIS, President de l’Associació “Amics
d’Europa”, en la que es demana el 100 % del pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Associació”Amics d’Europa”, per import de 2.000,00 euros
per a finançar despeses de programes culturals, juvenils i d’oci i temps lliure.
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.
Núm. fra.
c-94

Proveedor
Concepte
AUTOBUSES FURIO, S.L. Prestació
servei
discrecional
OndaMontendre I regrés (del
13 al 17 de juliol de
2004)
TOTAL......... .......................................... ........................................

Import (€)
2.000,00

2.000,00

Vist que l’import total de la justificació es igual a la quantitat a justificar i que els conceptes
de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”

S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació “Amics
d’Europa” d’Onda (CIF: G-12374542) , corresponent al exercici 2004, per import de
2.000,00 euros per à finançar despeses de programes culturals, juvenils i d’oci i temps
lliure, de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 2.000,00 euros a l
´Entitat l’Associació “Amics d’Europa” d’Onda (CIF: G-12374542), corresponent al 100 per
100 de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 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.
11è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN BARRIO SAN JUAN.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre 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 JESUS ZAFON SOLSONA, President de l’Associació de
Veïns Barri Sant Joan, en la que es demana el pagament del 100 % de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Associació de Veïns Barri Sant Joan (G-12454278) per
import de 2.100,00 euros per a finançar despeses de Programes Culturals, juvenils i d´oci i
temps lliure
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.
Núm. fra.
4290
128/04
TOTAL

Proveedor
Floristeria Pitarch
Bobinajes Andel, S.L.

Concepte
Compra de flors
Compra de material

Import (€)
920,00
1.218,00
2.138,00

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.

Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Associació de Veïns
Barri Sant Joan (CIF G-12454278) , corresponent exercici 2004, per import de 2.100,00
euros per à finançar despeses de Programes Culturals, juvenils i d´oci i temps lliure
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 2.100,00 euros a l
´Entitat l’Associació de Veïns Barri Sant Joan (CIF: G-12454278), corresponent al 100 per
100 del total de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 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.
12è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB DESPLOME.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre 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 JUAN FRANCISCO LEAL, President del Club Desplome
d’Onda en la que es demana el 100 % del pagament de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist el Conveni de Col·laboració de data 16 de març de 2004, pel que s’estableix una
contraprestació econòmica per a l’any 2004 al Club Desplome d’Onda”, per import de
2.855,00 euros per a finançar activitats, projectes i competicions deportives.
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.
Núm. fra.

Proveedor

Concepte

Import (€)

332

Federación E.M.E.C.V.

L·licencies
deportives
2004
TOTAL......... .......................................... ........................................

3.651,50
3.651,50

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe del Gestor d’Esports, encarregat de la tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a Club Desplome
d’Onda (CIF: G-12301750) , corresponent al exercici 2004, per import de 2.855,00 euros
per à finançar despeses d’activitats, proyectes i competicions deportives, de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 2.855,00 euros a l
´Entitat Club Desplome d’Onda (CIF: G-12301750), 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.
13è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A GRUP D'ESPELEOLOGIA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre 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 GUINOT CASTELLO, President deL Grup d
´Espeleologia, en la que es demana el pagament del 100 % de la subvenció concedida per
l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Entitat Grup D´Espeleologia (G-12042198) per import de
2.000,00 euros per a finançar despeses de Programes Culturals, Juvenils i d´Oci i Temps
Lliure.
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.
Núm. fra.

Proveedor

Concepto

Bitllet nº DRI
0000009443

ZAFIRO TOURS, VIAJES

Bitllet d'avió

Bolleta viatge
nº 0387145

MOVIL TOURS, S.A.

Bolleta de viatge

Importe (€)
400,00 €
30,00 soles
(7,04 €)

Bolleta viatge
nº 0387146

MOVIL TOURS, S.A.

Bolleta de viatge

30,00 soles
(7,04 €)

Bolleta viatge
nº 0387151

MOVIL TOURS, S.A.

Bolleta de viatge

30,00 soles
(7,04 €)

Bolleta viatge
nº 0387152

MOVIL TOURS, S.A.

Bolleta de viatge

30,00 soles
(7,04 €)

Bolleta venta
nº 013943

LA TRATTORIA

Despeses alimentació

83,00 soles
(19,48 €)

Bolleta venta
nº 019196

EL MULTIPLE FOTO
ESTUDIO - CAFE

Despeses alimentació

37,00 soles
(8,68 €)

Bolleta venta
nº 002612

CUSCO CHASKA`S GRILL

Despeses alimentació

34,00 soles
(7,98 €)

Bolleta venta
nº 019205

EL MULTIPLE FOTO
ESTUDIO - CAFE

Despeses alimentació

7,50 soles
(1,76 €)

Bolleta venta
nº 293295

CAFE AYLLU

Despeses alimentació

22,00 soles
(5,16 €)

Bolleta venta
nº 0003855

HOTEL LAS PALMAS

Despeses allotjament

122,00 $
(28,63 €)

Bolleta venta
nº 001793

RESTAURANT HUACA
PUCLLANA S.A.C.

Despeses alimentació

150,50 $
(35,32 €)

Bolleta venta
nº 001793

MINI MARKET

Despeses alimentació

8,00 $
(1,88 €)

Bolleta venta
nº 000988

LA TUZHPA

Despeses alimentació

67,00 $
(15,72 €)

Bolleta venta
nº 000989

LA TUZHPA

Despeses alimentació

86,00 $
(20,18 €)

Bolleta venta
nº 003164

JAMES B. CARBAJAL
PERALTA

Despeses trasllat material

45,00 $
(10,56 €)

Bolleta venta
nº 003908

PANIFICADORA SAN JOSÉ

Despeses alimentació

9,90 $
(2,32 €)

Bolleta venta
nº 000128

RUSTI-K

Despeses alimentació

46,60 $
(10,93 €)

Bolleta venta
nº 000266

MINI MARKET BAR CAFÉ

Despeses alimentació

14,40 $
(3,38 €)

Targeta nº
341316

LAMPERU

Impost aeroport

12,10 soles
(2,84 €)

Bolleta venta
nº 001797

RESTAURANT HUACA
PUCLLANA S.A.C.

Despeses alimentació

125,70 soles
(29,50 €)

Bolleta venta
nº 004909

ANTICA PIZZERIA ITALIANA
S.A.C.

Despeses alimentació

87,00 soles
(20,42 €)

Bolleta venta
nº 002820

CHIFA “OPULENCIA”

Despeses alimentació

60,80 soles
(14,27 €)

Bitllet nº 500

LANPERU

Bitllet d'avió

8271056
Bitllet nº 500

(490,42 €)
LANPERU

Bitllet d'avió

8271080
Bolleta viatge
nº 0223013

631,00 $

701,36 $
(545,10 €)

PERURAIL, S.A.

Bolleta de viatge

11,90 $
(9,25 €)

Bolleta viatge
nº 0223014

PERURAIL, S.A.

Bolleta de viatge

11,90 $
(9,25 €)

Bolleta viatge
nº 0149212

PERURAIL, S.A.

Bolleta de viatge

34,50 $
(26,81 €)

Bolleta viatge
nº 0010639

PERURAIL, S.A.

Bolleta de viatge

34,50 $
(26,81 €)

Bolleta viatge
nº 0358993

PERURAIL, S.A.

Bolleta de viatge

35,70 $
(27,75 €)

Bolleta viatge
nº 0010640

PERURAIL, S.A.

Bolleta de viatge

34,50 $
(26,81 €)

Bolleta viatge
nº 0272126

PERURAIL, S.A.

Bolleta de viatge

35,70 $
(27,75 €)

Bolleta viatge
nº 0364266

PERURAIL, S.A.

Bolleta de viatge

35,70 $
(27,75 €)

Bolleta viatge
nº 0011461

PERURAIL, S.A.

Bolleta de viatge

34,51 $
(26,82 €)

Bolleta viatge
nº 0011463

PERURAIL, S.A.

Bolleta de viatge

34,51 $
(26,82 €)

Bolleta venta
nº 0054377

HOTEL MONASTERIO

Despeses alimentació

12,00 $
(9,33 €)

Targeta nº
3792985225

LAN

Impost aeroport

5,04 $
(3,92 €)

Targeta nº
3803627186

LAN

Impost aeroport

5,04 $
(3,92 €)

Rebut honoraris nº
000098

Carlos Enrique Martínez
Loyola

TOTAL.........

...........................................

Despeses tràmits duana

100,00 $
(77,72 €)

.......................................

2.033,40 €

Canvi:
1 €= 4,26126 soles
1 €= 1,28667 $
Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de

Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Junta de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat Grup D
´Espeleologia (CIF G-12042198) , corresponent exercici 2004, per import de 2.000,00
euros per à finançar despeses de Programes Culturals, Juvenils i d´Oci i Temps Lliure.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 2.000,00 euros a l
´Entitat Grup D´Espeleologia (CIF: G-12042198), corresponent al 100 per 100 de la
subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 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.
14è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A UNIVERSITAT JAUME I (MASTER POR LA PAZ).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre 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 VICENT MARTINEZ GUZMAN, en representació de La
Universitat Jaime I de Castelló (Master per la Pau), en la que es demana el 100 % del
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de l’Ajuntament Plé, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova el Conveni
de Col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i La universitat Jaime I de Castelló (Master per
la Pau), amb la subvenció per a l’any 2004 de 6.500,00 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.
Núm.fra.

Proveedor

Concepto

Importe (€)

Rebut

YEHYA M. H. ANAN

Matrícula trimestre d’ hivern
(del 12 de gener al 8 d'abril
de 2004)

2.700,00 €

Rebut

SABITA DEVI

Matrícula trimestre d' hivern
i de primavera (del 12 de
gener al 2 de juliol de 2004)

5.400,00 €

TOTAL......

..........................................

.......................................

8.100,00 €

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe de la psicòloga del Area de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat Universidad
Jaime I de Castelló (CIF: Q-6250003-H), corresponent al exercici 2004, per import de
6.500,00 euros per à finançar despeses del programa de Màster Internacional en estudis
per à la Pau i de Desenvolupament, de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 6.500,00 euros a l
´Entitat Universitat Jaime I de Castelló (CIF: Q-6250003-H), corresponent al 100 per 100
de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463 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.
15è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER ASESORES EN CERÁMICAS DE CASTELLÓN, S.L.,
PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE MAGATZEM I VENDA DE TAULELLETS, EN CAMÍ
MIRALCAMP, Nº101.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/96, instruït a instàncies de ASESORES EN CERÁMICAS
DE CASTELLÓN, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de magatzem i venda de

taulellets, en Camí Miralcamp, nº101.
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.
16è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER JOSE LUÍS MORA GARCIA., PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE REPARACIÓ DE PALLETS DE FUSTA, EN CAMÍ MIRALCAMP, Nº17.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/78, instruït a instàncies de JOSE LUÍS MORA GARCIA.,
sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de reparació de pallets de fusta, en Camí
Miralcamp, nº17.
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.
17è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER Mª CARMEN MARTÍNEZ MÉNDEZ, PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE VENDA D'ARTICLES EN GENERAL, EN C/ LA SAFONA, Nº1.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/93, instruït a instàncies de Mª CARMEN MARTÍNEZ
MÉNDEZ., sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de venda d'articles en general, en C/
La safona, nº1.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.

Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
18è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER MAREBAR, S.L., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE
BAR SENSE AUDICIÓ MUSICAL, EN AVDA.PAÍS VALENCIÀ, Nº23
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/84, instruït a instàncies de MAREBAR, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de bar sense audició musical, en Avda.País Valencià, nº23
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades, el Reial Decret 2819/82, de 27 d’agost de 1982, pel qual s’aprova el
Reglament General de Policia, Espectacles Públics i Activitats Recreatives i la Llei 4/2003,
de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i Establiments Públics.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91, de 13 de maig, en

relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques i
que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei 3/1989, de
2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
19è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER MAREBAR, S.L., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT DE
BAR SENSE AUDICIÓ MUSICAL, EN AVDA. MONTENDRE, Nº46.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/91, instruït a instàncies de MAREBAR, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l’activitat de bar sense audició musical, en avda. Montendre, nº46.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades, el Reial Decret 2819/82, de 27 d’agost de 1982, pel qual s’aprova el
Reglament General de Policia, Espectacles Públics i Activitats Recreatives i la Llei 4/2003,
de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i Establiments Públics.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91, de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat

Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques i
que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei 3/1989, de
2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
20è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER PUSAPACK, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT DE
FÀBRICA DE BOSSES DE PLÀSTIC, EN C/ISLAS BALEARES, Nº9.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/79, instruït a instàncies de PUSAPACK, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l'activitat de fàbrica de bosses de plàstic, en C/Islas Baleares, nº9.
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.
21è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER ROSA MARÍA TAJADA LACRUZ, PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE VENDA D'ARTICLES EN GENERAL, EN C/ EL MOLÍ,Nº11.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/61, instruït a instàncies de ROSA MARÍA TAJADA
LACRUZ, sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de venda d'articles en general, en C/ El
Molí,nº11.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”

S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
22è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER SERVICIOS TECNICOS LA DAMA, S.L.., PER A
EXERCIR L’ACTIVITAT DE BAR-CAFETERIA, EN C/ELS FURS, Nº6.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/85, instruït a instàncies de SERVICIOS TECNICOS LA
DAMA, S.L.., sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de bar-cafeteria, en c/Els Furs, nº6.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades, el Reial Decret 2819/82, de 27 d’agost de 1982, pel qual s’aprova el
Reglament General de Policia, Espectacles Públics i Activitats Recreatives i la Llei 4/2003,
de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i Establiments Públics.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91, de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent

PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques i
que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei 3/1989, de
2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
23è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER TGM- S.L., SOL·LICITANT LLICÈNCIA PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE INDÚSTRIA D'ESMALTAT, DECORAT I TRATAMENT TÈRMIC DE
PECES DE CRISTALL PER A LA CONSTRUCCIÓ RESIDENCIAL, EN CAMÍ DEL
PALMERAL, Nº44.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/66, instruït a instàncies de TGM- S.L., sol·licitant llicència
per a exercir l'activitat de indústria d'esmaltat, decorat i tratament tèrmic de peces de
cristall per a la construcció residencial, en Camí del Palmeral, nº44.
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.
24è) PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
ESTEBAN BOU APARICI CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 13 DE SETEMBRE DEL 2004, PEL QUAL ES VA APROVAR DEFINITIVAMENT EL
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DEL
SECTOR URBANITZABLE INDUSTRIAL SUR-13 “ENTRE RIOS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de setembre del 2004, pel qual es va
aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació Provisional
del sector urbanitzable industrial SUR-13 “Entre Rios“, l'Agent Urbanitzador del qual és la
mercantil “Onda Urbana, S.L.”
Vist el recurs de reposició formulat en temps i forma per Esteban Bou Aparici, amb registre
d'entrada núm. 12241/04, de 17 de novembre, contra l'acord de la Junta de Govern Local
de 13 de setembre del 2004.
Considerant que en el dit recurs, referent a la discrepància en la quantia d'indemnitzacions
i excessos d'adjudicació, sol·licitant un saldo al seu favor de 7.627'34 €, a tenor del
desglossament següent:
•

Cuota per repercussió d'indemnitzacions en l'actuació sobre aprofitament adjudicat a
esta finca: 82.834'05 €.

•

Drets indemnizatoris corresponents a les finques d'aportació: 90.461'39 €.

Considerant l'informe de l'Agent Urbanitzador amb registre d'entrada de data 2 de
desembre del 2004, favorable a estimar l'al·legació per ser certs els fets manifestats i
manifestant que:
“Sense perjuí de que com a conseqüència de l'estimació si és procedent d'este recurs,
quan es regularitze el compte de liquidació definitiva, haurà d'incloure's en esta la
diferència reclamada pel recurrent de 58.145'62 euros, Onda Urbana, SL proposa anticipar
la quantitat que en el seu dia se li hauria d'abonar al recurrent, quantitat de les quals esta
empresa es rescabalaria quan s'efectue el cobrament de regularització del compte de
liquidació definitiva.“
Considerant l'informe dels serveis tècnics municipals, de data 3 de desembre del 2004,

sobre l'assumpte de referència.
Considerant que, de conformitat amb l'art. 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
l'òrgan competent per a resoldre el present recurs és la Junta de Govern Local, òrgan de
què prové l'acord objecte d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Estimar en tots els seus extrems el recurs de reposició interposat per Esteban
Bou Aparici contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de setembre del 2004,
pel qual es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i Compte de Liquidació
Provisional del sector urbanitzable industrial SUR-13 “Entre Rios”, per les raons
exposades.
SEGON. Acordar que la diferència reconeguda al recurrent en el present recurs, i que
ascendeix a 58.154'62 €, es regularitze en el Compte de Liquidació Definitiva, sense perjuí
dels acords privats que puguen aconseguir-se entre les parts i respecte als quals la
Corporació no posarà cap objecció.
TERCER. Notificar el present acord a la part recurrent i a la mercantil “Onda Urbana, SL”,
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.
25è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
ONDAPROM SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI COMPOST DE 6 VIVENDESESTUDIS I DOS LOCALS EN PLANTA BAIXA, CARRER CERÁMISTA MUNDINA
NÚMERO 4.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/129, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Ondaprom SL, amb N.I.F. número B-12646709, i domicili
al carrer Illes Balears, número 4, d'Onda, per a la construcció d'un edifici compost de 6
vivendes-estudis i dos locals en planta baixa, carrer Cerámista Mundina número 4, segons
projecte adjunt redactat per l’Arquitecte J. Manuel Serisuelo Meneu, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 20 d'octubre de 2004.
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-1, 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 10 de desembre de 2.004.
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 Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Ondaprom SL, amb N.I.F. número B-12646709, i
domicili al carrer Illes Balears, número 4, d'Onda, per a la construcció d'un edifici compost
de 6 vivendes-estudis i dos locals en planta baixa, carrer Cerámista Mundina número 4,
segons projecte adjunt redactat per l’Arquitecte J. Manuel Serisuelo Meneu, visat pel
col·legi professional corresponent amb data 20 d'octubre de 2004. El pressupost de les
obres es de 199.316 euros, el número de connexions es de 8 unitats i el constructor
Roberto Maneu.
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.
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: 30 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.
26è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
G Y F CONSTRUCCIONES SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN
LA CONSTRUCCIÓ DE TRES VIVENDES UNIFAMILIARS ADOSSADES, AL CARRER
MIQUEL PERIS NÚMEROS 38, 38A I 38B.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
Vist l'expedient número 8832/04/132, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per G y F Construcciones SL, amb N.I.F. número B12038832, i domicili al carrer Dean Martí número 42, de Castelló, per a la realització
d'obres consistents en la construcció de tres vivendes unifamiliars adossades, al carrer
Miquel Peris números 38, 38A i 38B, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecta
Begoña Conill Piquer, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 2 de
novembre de 2.004.
Vist que el solar 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
urbanitzable residencial, sector SUR-3, unitat d'execució Oest, amb programa d'actuació
integrada aprovat amb data 25 de gener de 1.999, 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 del sector SUR-3, i que l'ús
o els usos a què es destina la dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a
aquest aspecte, conté la dita Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el

Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “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 G y F Construcciones SL, amb N.I.F. número B12038832, i domicili al carrer Dean Martí número 42, de Castelló, per a la realització
d'obres consistents en la construcció de tres vivendes unifamiliars adossades, al carrer
Miquel Peris números 38, 38A i 38B, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecta
Begoña Conill Piquer, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 2 de
novembre de 2.004. El pressupost de les obres es de 203.270 euros, el número de
connexions a la xarxa de clavegueram és de 3 unitats, i el constructor G y F
Construcciones 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, i existeix designació de l’Arquitecte
Tècnic com a director de l’obra.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals), en els punts previst a la urbanització.
Queda expressament prohibit l'inici de les obres, sense que abans s'haja aportat la
següent documentació:
Presentar projecte d'execució de l'obra.
Aportar estudi de seguretat i salut.
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 (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.
27è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
COMPACGLASS SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA
INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA SUBTERRÀNIA TRIFÀSICA A 20 KV, AL CAMÍ DE LA
LLOMA DE MIRALCAMP, NÚMERO 4.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/121, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Compacglass SL, amb N.I.F. número B-12647899, i
domicili al camí de la Lloma de Miralcamp, número 4, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'una línia subterrània trifàsica a 20 KV, al camí de la Lloma
de Miralcamp, número 4, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Salvador Ruiz Gómez.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències,
el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern: “4.- Concedir
i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.

S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència a Compacglass SL, amb N.I.F. número B-12647899, i domicili
al camí de la Lloma de Miralcamp, número 4, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la instal·lació d'una línia subterrània trifàsica a 20 KV, al camí de la Lloma
de Miralcamp, número 4, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Salvador Ruiz Gómez. El pressupost de les obres es de 15.927'50 euros, i el
constructor Construcciones Arimca SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat del dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
L'interessat haurà de comunicar l’acabament de les obres, presentant el corresponent
certificat final.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la Llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 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.
28è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
HERMANOS NAVARRO GARCÍA C.B., PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM
SENSE ÚS ESPECÍFIC, AL BAIXADOR DE BETXI, NÚMERO 3.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/116, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud

de llicència d'obres formulada per Hermanos Navarro García C.B., amb N.I.F. número E12221354, i domicili al baixador de Betxi número 3, d'Onda, per a la construcció d'un
magatzem sense ús específic, al baixador de Betxi, número 3, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Arquitecte J. Manuel Serisuelo, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 1 d'octubre de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de
seguretat i salut.
Vist que el terreny sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà industrial zona UI-8a, amb la
urbanització finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “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 Hermanos Navarro García, amb N.I.F. número E12221354, i domicili al baixador de Betxi número 3, d'Onda, per a la construcció d'un
magatzem sense ús específic, al baixador de Betxi, número 3, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Arquitecte J. Manuel Serisuelo, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 1 d'octubre de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de
seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 24.682'85 euros, i el constructor José
Ibañez Güigell.
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.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
29è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
ESTUCADOS BACHERO S.L., PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAU SENSE ÚS
ESPECÍFIC, A L'AVINGUDA D'ANDALUSIA, NÚMERO 8.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/134, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Estucados Bachero S.L., amb N.I.F. número B12466405, i domicili al carrer Ceramista Mundina número 1, d'Onda, per a la construcció
de nau sense ús específic, a l'avinguda d'Andalusia, número 8, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Fernando Cardona, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 14 de juliol de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de
seguretat i salut signat.

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 urbà industrial zona UI-3, subzona
B, amb la urbanització finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “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 Estucados Bachero S.L., amb N.I.F. número B12466405, i domicili al carrer Ceramista Mundina número 1, d'Onda, per a la construcció
de nau sense ús específic, a l'avinguda d'Andalusia, número 8, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Fernando Cardona, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 14 de juliol de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de
seguretat i salut signat. El pressupost de les obres es de 103.234'73 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.

Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
30è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
KALEYDOS DESING SL, PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES OBRES D'OFICINES AL
INTERIOR DE LA NAU INDUSTRIAL, AL CARRER CANTABRIA NÚMERO 21.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/03/145, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Kaleydos Desing SL, amb N.I.F. número B-96.796.461, i
domicili al carrer Cantabria número 21, del polígon industrial El Colador, d'Onda, per a la
legalització de les obres d'oficines al interior de la nau industrial, al carrer Cantabria
número 21, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Angel Albert Esteve, i
visat pel col·legi professional corresponent amb data 11 de novembre de 2.003.
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 que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Kaleydos Desing SL, amb N.I.F. número B96.796.461, i domicili al carrer Cantabria número 21, del polígon industrial El Colador,
d'Onda, per a la legalització de les obres d'oficines al interior de la nau industrial, al carrer
Cantabria número 21, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Angel Albert
Esteve, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 11 de novembre de 2.003. El
pressupost de les obres es de 128.909'60 euros.
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.
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.- 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).
TERCER.- 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.
31è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
REYCER SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES CONSISTENTS EN LA
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI DE 28 VIVENDES, GARATGE EN SOTERRANI I MAGATZEM
EN PLANTA BAIXA, AL CARRER MONSEÑOR FERNANDO FERRÍS NÚMERO 50
CANTÓ AL CARRER BEN-AL-ABBAR.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/83, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Reycer SL, amb N.I.F. número B-12492799, i domicili a
l'avinguda de Montendre número 6, d'Onda, per a la realització d'obres consistents en la
construcció d'edifici de 28 vivendes, garatge en soterrani i magatzem en planta baixa, al
carrer Monseñor Fernando Ferrís número 50 cantó al carrer Ben-Al-Abbar, segons projecte
tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canos Molinos, i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 21 de juny de 2.004, i estudi de seguretat i salut, signat per
l'Arquitecte Tècnic Ignacio García Ten.
Vist que el solar 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-1, 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 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 9 de desembre 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 Reycer SL, amb N.I.F. número B-12492799, i
domicili a l'avinguda de Montendre número 6, d'Onda, per a la realització d'obres
consistents en la construcció d'edifici de 28 vivendes, garatge en soterrani i magatzem en
planta baixa, al carrer Monseñor Fernando Ferrís número 50 cantó al carrer Ben-Al-Abbar,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canos Molinos, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 21 de juny de 2.004, i estudi de seguretat i
salut, signat per l'Arquitecte Tècnic Ignacio García Ten. El pressupost de les obres es de
1.170.318'93 euros, i el constructor .
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 autorització per a la instal·lació de l'activitat de garatge de data 25 de novembre de
2004 (Decret número 1.962/2004).
La profunditat edificable de les plantes pisos, no excedirà de 18 m.l., tal com figura en
l'últim plànol aportat.
S'hauran de prendre precaucions en l'excavació del soterrani, havent d'executar-se per
bataches, per a no descalçar l'edificació confrontant.
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 (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.
32è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA SA, PER A L'ENDERROCAMENT DE L'EDIFICI
SITUAT AL CARRER NAPOLS NÚMERO 6.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/124, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Augimar Empresa Promotora SA, amb N.I.F. número A12564571, i domicili al carrer San Felix, número 43-baix, de Castelló, per a l'enderrocament
de l'edifici situat al carrer Napols número 6, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Arquitecta Gemma Vidal Barberá, visat pel col·legi professional corresponent amb data 9
de novembre de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que l'edifici sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà zona U-6, amb la urbanització finalitzada, i
no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.

Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “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 Augimar Empresa Promotora SA, amb N.I.F.
número A-12564571, i domicili al carrer San Felix, número 43-baix, de Castelló, per a
l'enderrocament de l'edifici situat al carrer Napols número 6, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l’Arquitecta Gemma Vidal Barberá, visat pel col·legi professional corresponent
amb data 9 de novembre de 2004, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i
salut. El pressupost de les obres es de 1.960'85 euros, i el constructor Augimar Obras y
Contratas 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’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 la demolició es col·locarà una tanca de protecció en via pública, a una
distància no menor de 2m de la façana, havent d'obtindre per a això la corresponent
ocupació de via pública.
En la façana que de a via pública es col·locaran proteccions com a xarxes, lones, així com
una pantalla rígida inclinada, que arrepleguen les runes o ferramentes que pogueren
caure.
Durant les obres de demolició no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en
els vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde. A més es protegiran els elements de serveis públics que puguen ser afectats pel
derrocament, com a boques de reg, trapes, albellons, arbres, faroles i voreres.
Durant l'execució del enderrocament es procedirà al regat de les runes, per a minimitzar la
producció de pols i a la protecció de la via pública.
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: 30 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.
33è) PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA A
REYCER SL, EN 16 DE FEBRER DE 2.003, DE CONSTRUCCIÓ DE QUATRE VIVENDES
UNIFAMILIARS ADOSSADES, A L’AVINGUDA SERRA D’ESPADÀ 31.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/02/122, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Reycer SL, amb N.I.F. número B-12029492, i domicili a
l'avinguda de Montendre número 6, d'Onda, per a la realització de les obres de construcció
de quatre vivendes unifamiliar adossades, a l’avinguda Serra d’Espadà 31, segons projecte
tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan Canós Molinos, i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 22 d’octubre de 2.002 i estudi de seguretat i salut signat per
l’Arquitecta Tècnica Belen Gaya.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de febrer de 2003, es
concedeix llicència d'obres al projecte anterior.
Vist l'escrit presentat amb data 17 de novembre de 2004, sol·licitant la modificació de la
llicència, en el sentit de que s'ha efectuat l'ampliació de celler al soterrani de les quatre
vivendes.
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorables a la modificació de la llicència, a l'empara del que disposa l'article 105.2 de la

Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú .
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Modificar la llicència d'obres de Reycer SL, amb N.I.F. número B-12029492, i
domicili a l'avinguda de Montendre número 6, d'Onda, concedida en la Junta de Govern
Local de data 16 de febrer de 2.003, en el sentit de que s'ha efectuat l'ampliació de celler al
soterrani de les quatre vivendes unifamiliars adossades, ubicades en l'avinguda Serra
d'Espadà número 31. El pressupost de la modificació es de 7.200 euros.
SEGON.- 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.
34è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A FINANÇAR
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de
Cultura, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 16 d'agost de 2004, sobre sol·licitud de
subvenció a la Federació Valenciana de Municipis i Provincies a l'empara de les bases
publicades al DOGV núm. 4780, de 22 de juny de 2004, per la qual es convoquen ajudes
als Ajuntaments per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del Valencià.
Vist l'escrit del President de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies, sobre la
concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una ajuda econòmica per al finançament del programa
municipal d'activitats de promoció de l'ús del valencià, per import de 2.250 euros.
Atès el disposat a 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 núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.“3. Sol·licitar i acceptar subvencions“.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies, per
import de 2250 euros, per al finançament del programa municipal d'activitas de promoció
de l'ús del valencià.
SEGON.- Donar Trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en
la partida pressupostària 2004 451 22609, per l'import de la subvenció, es a dir, 2250
euros.

TERCER.- Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament 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.
35è) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DELS PREMIS DEL CONCURS DE DECORACIÓ
NADALENCA D'ESTABLIMENTS COMERCIALS 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 15 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“VISTES les Bases específiques reguladores del Concurs de Decoració Nadalenca
d'Establiments Comercials, 2004, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de
data 22 de novembre de 2004, i publicades al BOP número 143 de data 27 de novembre
de 2004.
VISTES les sol·licituds de participació, subscrites pels següents comerços:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5 Lobitos
Passets
Tiendas Sandor (2)
Muebles Ortiz
K-Keos
Electrodomésticos M. Salvador
Restauro Taller d'Art
Cortinajes Miguel Ángel
Therese
Centre Visual E. Santolaria
L'Estació
Boutique IO
Momo la Fàbrica de Somnis
Lencería Atzavara
Estanco Juan

VISTA l'acta del Jurat del Concurs, de data 10 de desembre de 2004, sobre l'adjudicació
dels premis.
VIST l'informe-proposta de l'Agent de Desenvolupament Local conformat pel Tinent
d'Alcalde de l'Área de Desenvolupament Local.
VISTA la fiscalització de la Interventora.
De conformitat amb 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, el punt quart, 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.- Concedir els següents premis per la participació en el Concurs de Decoració
d'Establiments comercials, 2004:
COMERÇ

NIF

QUANTIA/€

K-Keos

E 12502035

400

Momo la Fàbrica de Somnis

52792276 P

200

Passets, C.B.

E 12592580

100

TOTAL

700

SEGON.- Aprovar la disposició i reconeixement de la quantitat de 700,00 euros, import
corresponent als premis, primer, segon i tercer, amb càrrec a la partida 2004 121 48100
del vigent Pressupost Ordinari i R.C. número d'operació 2.2004.1.12221.
TERCER.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions anteriors.
QUART.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat a l'Área 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.
36è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ A CONSTRUCCIONES VIPROMO S.L., DE
BONIFICACIÓ DEL 95 % EN LA QUOTA DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS
MUNICIPALS, INSTAL·LACIONS I OBRES, RESPECTE A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ A REALITZAR EN CARRER MORERÍA, 31.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat d'Hisenda de l'Ajuntament d'Onda,
d'acord amb la Delegació de competències efectuades per Decret d'Alcaldia de data 24 de
juny del 2003.
Vista la sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES VIPROMO, SL, amb NIF B12636759, de data 15 de novembre de 2004, amb número de registre d'entrada 12148,
sol·licitant la bonificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, corresponent a
la construcció d'un edifici de 6 vivendes, en el carrer Morería, 31, integrada en el nucli
antic d'Onda, acompanyant, a la dita sol·licitud, l'estudi previ d'afecció al patrimoni
arqueològic.
Vist l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 23 de novembre de 2004, assenyala
que, en relació a la sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES VIPROMO, SL i
examinats els projectes de referència, no troba inconvenient perquè siguin autoritzades les
obres d'acord amb la normativa del Pla General d'Ordenació urbana vigent i així mateix,
dites obres reuneixen els requisits tècnics per a obtindre la bonificació de l'I.C.I.O.

Considerant que l'article 5 apartat 2.1c) de l'Ordenança Fiscal de l'impost de construccions,
instal·lacions i obres estableix que les obres que es realitzen en béns immobles que es
troben dins del perímetre delimitat com a conjunt històric-artístic dins del Pla General
d'Ordenació urbana o que hagen sigut incloses en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic
d'aquest municipi gaudiren d'una bonificació en la quota de l'impost del 95 per 100, quan
les obres a realitzar requerisquen el previ estudi arqueològic (......) Per a l'obtenció de la
dita bonificació, es requereix l'aportació, per part del subjecte passiu, del document
acreditatiu de la prèvia redacció de l'estudi arqueològic sobre el bé en el que es van a
realitzar les obres i en tot cas es requerirà l'informe tècnic, en el que es justifiqui que les
obres a realitzar reuneixen els requisits necessaris per a l'obtenció de la dita bonificació.
Considerant l'article 5 de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, en els supòsits prevists en el punt c) de l'apartat 2.1 d'aquest article,
el Ple delega expressament en la Junta de Govern Local, l'aprovació de la bonificació.
Vist l'informe del TAG de Rendes, de data 30 de novembre de 2004.
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Concedir a CONSTRUCCIONES VIPROMO, SL, amb NIF B-12636759, la
bonificació del 95 per 100, en la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres,
respecte a l'obres de construcció a realitzar en el carrer Morería, 31 , del terme municipal
d'Onda.
SEGON.-Donar trasllat a l'interessat perquè presente l'autoliquidació de l'impost de
construccions, instal·lacions i obres amb l'aplicació de la bonificació.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
37è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ A MARCELINO MENDIETA MALLENCO, DE
BONIFICACIÓ DEL 95 % EN LA QUOTA DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS
MUNICIPALS, INSTAL·LACIONS I OBRES, RESPECTE A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ A REALITZAR EN CARRER SANT CARLAMPIO, 3
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 14 de desembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat d'Hisenda de l'Ajuntament d'Onda,
d'acord amb la Delegació de competències efectuades per Decret d'Alcaldia de data 24 de
juny del 2003.
Vista la sol·licitud presentada per MARCELINO MENDIETA MALLENCO, amb NIF
26468440-V, de data 15 de octubre de 2004, amb número de registre d'entrada 10801,
sol·licitant la bonificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, corresponent a
la construcció d'una vivenda, en el carrer San Carlampio, 3, integrada en el nucli antic
d'Onda, acompanyant, a la dita sol·licitud, l'estudi previ d'afecció al patrimoni arqueològic.
Vist l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, de data 23 de novembre de 2004, assenyala
que, en relació a la sol·licitud presentada per MARCELINO MENDIETA MALLENCO i

examinats els projectes de referència, no troba inconvenient perquè siguin autoritzades les
obres d'acord amb la normativa del Pla General d'Ordenació urbana vigent i així mateix,
dites obres reuneixen els requisits tècnics per a obtindre la bonificació de l'I.C.I.O.
Considerant que l'article 5 apartat 2.1c) de l'Ordenança Fiscal de l'impost de construccions,
instal·lacions i obres estableix que les obres que es realitzen en béns immobles que es
troben dins del perímetre delimitat com a conjunt històric-artístic dins del Pla General
d'Ordenació urbana o que hagen sigut incloses en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic
d'aquest municipi gaudiren d'una bonificació en la quota de l'impost del 95 per 100, quan
les obres a realitzar requerisquen el previ estudi arqueològic (......) Per a l'obtenció de la
dita bonificació, es requereix l'aportació, per part del subjecte passiu, del document
acreditatiu de la prèvia redacció de l'estudi arqueològic sobre el bé en el que es van a
realitzar les obres i en tot cas es requerirà l'informe tècnic, en el que es justifiqui que les
obres a realitzar reuneixen els requisits necessaris per a l'obtenció de la dita bonificació.
Considerant l'article 5 de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, en els supòsits prevists en el punt c) de l'apartat 2.1 d'aquest article,
el Ple delega expressament en la Junta de Govern Local, l'aprovació de la bonificació.
Vist l'informe del TAG de Rendes, de data 14 de desembre de 2004.
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Concedir a MARCELINO MENDIETA MALLENCO, amb NIF 26468440-V, la
bonificació del 95 per 100, en la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres,
respecte a l'obres de construcció a realitzar en el carrer San Carlampio, 3 , del terme
municipal d'Onda.
SEGON.-Donar trasllat a l'interessat perquè presente l'autoliquidació de l'impost de
construccions, instal·lacions i obres amb l'aplicació de la bonificació.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
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) DACIÓ DE COMPTE DEL “AUTO” NÚMERO 1444/04 DICTAT EN EL RECURS
CONTENCIÓS 2/1332/02.
Per Secretaria es dóna compte del “Auto” número 1444/04 de 29/11/2004, del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el qual dona per acabat i ordena l'arxiu
del recurs contenciós 2/1332/2002 interposat per Vitricol S.A., contra acords de 10/06/02 i

29/07/02 sobre aprovació de la liquidació provisional i projecte de reparcel·lació de la UE
número 1 en sòl urbanitzable industrial SUR-88, per haver-se reconegut en via
administrativa les pretensions del demandant.
2n) DACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 1777/04 DICTADA EN EL
RECURS CONTENCIÓS 3/1796/02.
Per Secretaria es dóna compte de la sentència número 1777/04, de 8/11/2004, dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la qual estima el recurs
contenciós número 1796/2002 interposat per Hernán Cuadrado Calleja contra decret de
12/7/02 de liquidació d'interessos per l'expropiació dels drets arrendataris sobre l'immoble
del Molí la Reixa.
Els membres de la Junta queden assabentats per unanimitat.
3r) 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-cinc minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

