ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA DOTZE DE JULIOL DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
dotze de juliol 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 5 DE JULIOL 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 5 de juliol
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'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 27/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de juliol 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 27/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.

De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “7.Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.- Reconeixement i
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment,
llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i liquidació
d’interessos”.
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes
en la proposta d'operacions a ordenar núm. 27/2004 per import de 26.789,39 euros (VIT-ISIS MIL SET-CENTS HUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS).
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NIF
B12331096
B12403069
A08132383
A08627333
A08627333
A46229290
B12049219
B48435218
Q6250003H
73364408C
P1213500J
A50004209
A50004209
B12096202
B12494472
G61209763
B12364782
A83052407
5367287F
A28109247
B12422523
B12007720
18922250N
B12049219
E12440467
B12593026
B12049219
E12374005
B12091245
A46229290
A28037224

TITULAR
PAPELERIA MAGOVI S L
RESTAURANT REI EN JAUME S L
CISSPRAXIS S A
LA LEY ACTUALIDAD S A
LA LEY ACTUALIDAD S A
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
FERRETERIA SALVIA S L
PANDA SOFTWARE S L
UNIVERSITAT JAUME I
LAGE COLLADO VICENTE
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
PREVIASA S A
PREVIASA S A
OFIMAQUINAS S L
FERRANDIS VICENT S L L
FOTOSINTESI SOCIETAT CIVIL PRIVADA
GUINOT SELMA S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
GARCIA GOYENECHE PILAR
AON GIL Y CARVAJAL S A
GASOLFRAVIL S L
MAQUIVER S L
TRISTANTE ROMERO JUANA
FERRETERIA SALVIA S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
SERPAC XXI S L
FERRETERIA SALVIA S L
HNOS ALVARO C B
GRAFICAS CASTAÑ S L
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A

IMPORT
120,00
143,92
156,52
195,52
173,06
128,76
2,70
208,80
1.500,00
17,72
5.233,01
828,00
828,00
27,89
217,34
565,77
63,15
45,46
58,34
212,60
41,53
683,22
26,83
69,89
372,45
742,40
7,93
208,80
671,29
257,52
8.517,97

32
33

G12345807
51975138Z

ALICER
GRACIA PRADO ELOY
TOTAL

2.088,00
2.375,00
26.789,39

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 27/2004 per import de 26.789,39 euros (VIT-I-SIS MIL SETCENTS HUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS).”
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'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER COMERCIAL MARTI PRADES, S.L., PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE EMMAGATZEMAMENT I VENDA A L'ENGRÒS DE TAULELLETS, PER
TRASLLAT A L'AVINGUDA DEL MEDITERRANI, NÚMERO 46.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 5 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/115, instruït a instàncies de COMERCIAL MARTÍ
PRADES, S.L., sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de emmagatzemament i venda a
l'engròs de taulellets, per trasllat a l'Avinguda del Mediterrani, número 46.
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.

4t) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER VASARI HISPANIA, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT
DE MECANITZAT I ENVERNISSAT DE MOBLES, PER TRASLLAT A AVINGUDA DEL
MEDITERRANI, NÚMERO 67.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 5 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/19, instruït a instàncies de VASARI HISPANIA, S.L.,
sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de mecanitzat i envernissat de mobles, per trasllat
a Avinguda del Mediterrani, número 67.
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.

5è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER CORINTIA ESMALTES CERÁMICOS, S.A., PER A
EXERCIR L'ACTIVITAT DE PRODUCCIÓ D'ESMALTS CERÀMICS I GRANETES A BASE
DE FRITAS, EN PRIMERA TRAVESÍA DEL CAMINO VIEJO, NÚMERO 7.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 5 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/27, instruït a instàncies de CORINTIA ESMALTES
CERÁMICOS, S.A., sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de producció d'esmalts
ceràmics i granetes a base de fritas, en Primera Travesía del Camino Viejo, número 7.
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.

6è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER JUAN ANTONIO NAVARRO PARRA, PER A EXERCIR
L’ACTIVITAT DE RESTAURANT EN CARRER CARTA POBLA, NÚMERO 6.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 5 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/8, instruït a instàncies de Juan Antonio Navarro Parra,
sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de restaurant en carrer Carta Pobla, número 6.
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, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques 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 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.

7è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER TALLVIGRES, S.L., PER A EXERCIR L'ACTIVITAT
D'INDÚSTRIA DE TALL DE PECES CERÀMIQUES, EN CAMÍ DE RÀTILS, POLÍGON
SEPES, PARCEL·LA 2.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 5 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/20, instruït a instàncies de TALLVIGRES, S.L., sol·licitant
llicència per a exercir l'activitat d'indústria de tall de peces ceràmiques, en Camí de Ràtils,
polígon Sepes, parcel·la 2.
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.

8è) PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR CONCEDIDA A
JOSÉ ANTONIO SOROLLA GALLÉN, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA
UNIFAMILIAR AL CARRER PINTOR OLIET NÚMERO 11.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 5 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'escrit de sol·licitud de pròrroga de José Antonio Sorolla Gallén, amb N.I.F. número
18.918.649-E, i domicili al carrer Pintor Oliet, número 2-1º, d'Onda, en l'expedient número
8832/02/114, de llicència d'obres consistents en la construcció de vivenda unifamiliar al
carrer Pintor Oliet número 11.
Atès que de conformitat amb què disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a 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, en el punt cinquè de la qual, lletra B,
apartat B, atribueix a la mateixa:” 5.- Concedir i denegar pròrroga de llicència d'obres”.
En conseqüència, i de conformitat amb l'informe tècnic i jurídic incorporat a l'expedient,
favorable a la concessió de la pròrroga.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir pròrroga de dotze mesos per a l'execució de l'obra major concedida el
7 de gener de 2003, a José Antonio Sorolla Gallén, amb N.I.F. número 18.918.649-E, i
domicili al carrer Pintor Oliet, número 2-1º, d'Onda, en l'expedient número 8832/02/114, de
llicència d'obres consistents en la construcció de vivenda unifamiliar al carrer Pintor Oliet
número 11, i que tindrà efecte a partir de la data de notificació de la pròrroga.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

9è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
ONDA HOTEL SL, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES D'INSTAL·LACIÓ LÍNIA
SUBTERRÀNIA TRIFÀSICA DE 20 KV, EN L'AVINGUDA CASTILLA-LA MANCHA 5.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/42, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Onda Hotel SL, amb N.I.F. Número B-63042212, i domicili a
l'avinguda Castilla La Mancha número 5, d'Onda, per a la realització d'obres d'instal·lació
línia subterrània trifàsica de 20 KV, en l'avinguda Castilla-La Mancha 5, segons projecte
redactat per l'Enginyer Tècnic Industrial Rafael López.
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, en 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 a Onda Hotel SL, amb N.I.F. Número B-63042212, i domicili a
l'avinguda Castilla La Mancha número 5, d'Onda, per a la realització d'obres d'instal·lació
línia subterrània trifàsica de 20 KV, en l'avinguda Castilla-La Mancha 5, segons projecte
redactat per l'Enginyer Tècnic Industrial Rafael López. El pressupost de les obres es de
11.093'84 euros, i el constructor G y C.
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.
En la Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2004, s'ha concedit la corresponent
autorització del domini públic.
Existeix fiança dipositada per import de 2.000 euros.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
L'interessat haurà de comunicar l’acabament de les obres, presentant el corresponent
certificat final.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la Llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

10è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA POSADA EN
FUNCIONAMENT DE LA GRUA SOL·LICITADA PER PROMOCIONES WORLDCON
FUTURHOGAR SL, A L'AVINGUDA SERRA D'ESPADÀ NÚMERO 46-48.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 5 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/10, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Promociones Worldcon Futurhogar SL, amb N.I.F. número B12561163 i domicili al carrer Rio Mijares número 6, d'Onda, per a la instal·lació d’una grua
a l'avinguda Serra d'Espadà número 46-48, segons projecte redactat per l’Enginyer
Industrial Miguel Ángel Boix Trilles.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 7 de juny de 2004, es concedeix a
Promociones Worldcon Futurhogar SL, llicència per al muntatge de la grua sol·licitada.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, 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, en el punt primer, lletra B, apartat B,
atribueix a la mateixa: “14.- Concedir i denegar llicències d’instal·lació de grua.“
En conseqüència, i de conformitat amb l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 5
de juliol de 2004, favorable a la posada en funcionament, donat que son correctes el
certificats aportats per la mencionada entitat.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per a la posada en funcionament de la grua sol·licitada per
Promociones Worldcon Futurhogar SL, a l'avinguda Serra d'Espadà número 46-48,
segons projecte redactat per l’Enginyer Industrial Miguel Ángel Boix Trilles.
SEGON.-Notificar el present acord a l’interessat.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

11è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
SMALTICERAM ESPAÑA SA, A PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAUS SENSE ÚS
ESPECÍFIC, A LA PARCEL·LA NÚMERO 1 DE LA SUR-14.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/54, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Smalticeram España SA, amb N.I.F. número A-12513073, i
domicili a la carretera Viver-Puerto de Burriana quilómetre 58'75, d'Onda, per a la
construcció de naus sense ús específic, a la parcel·la número 1 de la SUR-14, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l'Enginyer José Luis Quintela Cortes, visat pel col·legi

professional corresponent amb data 20 d'abril de 2004, el qual inclou com 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 no urbanitzable però el sector SUR14 compta amb modificació del pla general i programa d'actuació integrada aprovats,
compta amb pla parcial i projecte d'urbanització aprovats, 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 Smalticeram España SA, amb N.I.F. número A12513073, i domicili a la carretera Viver-Puerto de Burriana quilómetre 58'75, d'Onda, per a
la construcció de naus sense ús específic, a la parcel·la número 1 de la SUR-14, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l'Enginyer José Luis Quintela Cortes, visat pel col·legi
professional corresponent amb data 20 d'abril de 2004, el qual inclou com annex estudi
bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 1.906.822'61 euros, i el
constructor TDC Scoop. V.
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 compromís de no utilització de l'edificació fins que les obres d'urbanització hagen
finalitzat i escrit de l'urbanitzador de data 2 de juliol de 2004, indicant que no s'opose a la
llicència i que ha cobrat íntegrament les quotes d'urbanització.
El promotor de les obres no deurà realitzar la connexió a la xarxa d'aigües fecals, fins que
no haja obtingut la corresponent autorització de vertit. Si en un futur es pretén establir
alguna activitat, deurà obtindre la corresponent llicència i adequar-la a lo disposat en el
nou reglament anti incendis en edificis industrials.
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.

12è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
GRESBLANC SA, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE SIS NAUS SENSE ÚS ESPECÍFIC, A
LA PARCEL·LA NÚMERO 13-A DE LA SUR-14.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/9, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Gresblanc SA, amb N.I.F. número A-12410791, i domicili a
la carretera Onda a Vila-real quilòmetre 3'5, d'Onda, per a la construcció de sis naus sense
ús específic, a la parcel·la número 13-A de la SUR-14, segons projecte tècnic adjunt
redactat per l'Enginyer José Ramón Quintana Melia, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 26 de setembre de 2004, el qual inclou com 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 no urbanitzable però el sector SUR14 compta amb modificació del pla general i programa d'actuació integrada aprovats,
compta amb pla parcial i projecte d'urbanització aprovats, 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 Gresblanc SA, amb N.I.F. número A-12410791, i
domicili a la carretera Onda a Vila-real quilòmetre 3'5, d'Onda, per a la construcció de sis
naus sense ús específic, a la parcel·la número 13-A de la SUR-14, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l'Enginyer José Ramón Quintana Melia, visat pel col·legi professional
corresponent amb data 26 de setembre de 2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de
seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 552.463'70 euros, i el constructor
Ingenieria y Obras de Castellón SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Existeix compromís de no utilització de l'edificació fins que les obres d'urbanització hagen

finalitzat i escrit de l'urbanitzador de data 2 de juliol de 2004, indicant que no s'opose a la
llicència i que ha cobrat íntegrament les quotes d'urbanització.
El promotor de les obres no deurà realitzar la connexió a la xarxa d'aigües fecals, fins que
no haja obtingut la corresponent autorització de vertit. Si en un futur es pretén establir
alguna activitat, deurà obtindre la corresponent llicència i adequar-la a lo disposat en el
nou reglament antiincendis en edificis industrials.
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.

13è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
AMANDO MILLA JARA I Mª LUISA ÁLVARO ZOFIO, PER A L'ENDERROCAMENT I
CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR, AL CARRER MIQUEL XIMENO NÚMERO
21.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 7 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vists els expedients números 8832/04/26 i 27, que s'instrueixen com a conseqüència de
les sol·licituds de llicències d'obres formulades per Amando Milla Jara i Mª Luisa Álvaro
Zofio., amb N.I.F. número 73.373.674-V i 18.924.030-K respectivament, i domicili a
l'avinguda del País Valencià 114, d'Onda, per a l'enderrocament i construcció de vivenda
unifamiliar, al carrer Miquel Ximeno número 21, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Arquitecte Juan Canos Molinos i per l'Arquitecta Tècnica Belen Gaya Fuentes, visats pel

col·legis professionals corresponents amb data 7 de gener de 2004, els quals inclou como
annex estudi bàsic de seguretat i salut.
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, zona U-4, amb la urbanització completa i
amb tots els serveis urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències. El solar està inclòs dins de l'àrea del P.R.I. Sarratella, però no està dins de la
unitat d'execució de la reparcel·lació, per tant no hi ha inconvenient a informar la llicència.
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 6 de juliol 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, en 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 Amando Milla Jara i Mª Luisa Álvaro Zofio., amb
N.I.F. número 73.373.674-V i 18.924.030-K respectivament, i domicili a l'avinguda del País
Valencià 114, d'Onda, per a l'enderrocament i construcció de vivenda unifamiliar, al carrer
Miquel Ximeno número 21, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Juan
Canos Molinos i per l'Arquitecta Tècnica Belen Gaya Fuentes, visats pel col·legis
professionals corresponents amb data 7 de gener de 2004, els quals inclou como annex
estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 248.601'77 euros, i el
constructor Construcciones Ribesalbes SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.

S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte, i existeix escriptura de cessió
gratuïta unilateral a favor de l'Ajuntament de la zona verda, de data 2 de juliol de 2004.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.

SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 12 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.

TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes.
Prèvia declaració de la urgència acordada per unanimitat, i de conformitat amb l'article 83
en relació amb l'article 113 del Reial Decret 2568/1986, s'acorda debatre fora de l'Ordre del
Dia els següents punts:

DE-1) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS CULTURALS, JUVENILS I D’OCI I TEMPS LLIURE EN ESTA POBLACIÓ

DURANT L’ANY 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de juliol de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura, que
es passa a transcriure literalment:

“María Lidón Adelantado Puchal, Tinent Alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, per Decret
de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny, de conformitat amb l'article 82.3, del Reial
Decret 2568/196, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per raons d'urgència que vénen
motivades pel fet que la majoria d'entitats proposades per a concedir-lis subvenció ja han
realitzat les activitats per a les quals demanaven les ajudes, i necessiten fons per afrontar
el pagament.
Vist l’expedient tramitat per a la concessió de subvencions per a la realització d’activitats
culturals, juvenils i d’oci i temps lliure en esta població durant l’any 2004.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 25 de març de 2002 va aprovar les Bases Generals
Reguladores de les Subvencions de data 13 de maig de 2002, que van ser publicades en el
BOP núm. 64 de data 28 de maig de 2002.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 5 d'abril de 2004 va aprovar les Bases
Específiques reguladores de la concessió de les dites subvencions, el anunci de les quals
va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número
47 de data 17 d'abril de 2004.
Atès que en el termini establert en les bases han segut presentades les següents
sol·licituds: Federación de Asociaciones Pascua Taurina de Onda, Banda Independiente de
Onda, Grup d'Animació Ravalers i Asociación de Jubilados y Pensionistas de Artesa.
Vist l’informe tècnic emès per la Directora-Psicòloga de l’Equip Social de Base, sobre
l’estudi i la valoració de la documentació aportada pels sol·licitants.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de
24 de juny de 2003, de delegació de competències, en el punt quart, B.A), s'atribueix a la
Comissió de Govern: “11. Aprovar tots el 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.- Concedir les següents subvencions per a finançar la realització de programes
culturals, juvenils i d’oci i temps lliure en esta població durant l’any 2004, en càrrec a la
partida número 451.48900 (RC de data 25 de març de 2004 amb núm. d’operació
2.2004.1.02612) del vigent pressupost ordinari:

NOM
1.- Federación de Asociaciones Pascua Taurina de
Onda
2.- Banda Independiente de Onda

N.I.F.
G-12538773

QUANTIA
1.000,00 €

G-12413639

1.800,00 €

3.- Grup d'Animació Ravalers
4.- Asociación de Jubilados y Pensionistas de Artesa
TOTAL

G-12311494
G-12459053

3.200,00 €
1.000,00 €
7.000,00 €

SEGON.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat 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.

DE-2) ADJUDICACIÓ SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES
CULTURALS, JUVENILS I D’OCI I TEMPS LLIURE EN ESTA POBLACIÓ DURANT L’ANY
2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de juliol de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura, que
es passa a transcriure literalment:

“María Lidón Adelantado Puchal, Tinent Alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, per Decret
de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny, de conformitat amb l'article 82.3, del Reial
Decret 2568/196, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per raons d'urgència que vénen
motivades pel fet que la majoria d'entitats proposades per a concedir-lis subvenció ja han
realitzat les activitats per a les quals demanaven les ajudes, i necessiten fons per afrontar
el pagament.
Vist l’expedient tramitat per a la concessió de subvencions per a la realització de
programes culturals, juvenils i d’oci i temps lliure en esta població durant l’any 2004.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 25 de març de 2002 va aprovar les Bases Generals
Reguladores de les Subvencions de data 13 de maig de 2002, que van ser publicades en el
BOP núm. 64 de data 28 de maig de 2002.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 5 d'abril de 2004 va aprovar les Bases
Específiques reguladores de la concessió de les dites subvencions, el anunci de les quals
va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número
47 de data 17 d'abril de 2004.
Atès que en el termini establert en les bases han segut presentades les següents
sol·licituds: Grupo de espeleología de Onda, Associació d’alumnes “L’Aladern” E.P.A. de
Onda, Asociación círculo filatélico, numismático y de coleccionismo “Ibn Al-Abbar” de
Onda, Asociación “Amics d’Europa” de Onda, Asociación Agrupación fotográfica d’Onda
“L’art de la llum”, Asociación de Vecinos Barrio San Juan, Associació Cultural d’Artesa,
Associació Grup Au d’ornitología de Onda, Cofradía de Jesús de Medinacelli y la
Macarena, Asociación Cultural del Barrio San Pedro de Onda, Asociación de Bolilleras de
Artesa, Asociación Cultural Taurnia Paco Ramos i Peña Cultural Taurina Chicuelina de
Onda.
Vist l’informe tècnic emès per la Directora-Psicòloga de l’Equip Social de Base, sobre
l’estudi i la valoració de la documentació aportada pels sol·licitants.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de
24 de juny de 2003, de delegació de competències, en el punt quart, B.A), s'atribueix a la
Comissió de Govern: “11. Aprovar tots el 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.- Concedir les següents subvencions per a finançar la realització de programes
culturals, juvenils i d’oci i temps lliure en esta població durant l’any 2004, en càrrec a la
partida número 451.48900 (RC de data 25 de març de 2004 amb núm. d’operació
2.2004.1.02531) del vigent pressupost ordinari:

NOM
1.- Grupo de espeleología de Onda
2.- Associació d’alumnes “L’Aladern” E.P.A. de Onda
3.- Asociación círculo filatélico, numismático y de
coleccionismo “Ibn Al-Abbar” de Onda
4.- Asociación “Amics d’Europa” de Onda
5.- Asociación Agrupación fotográfica d’Onda
“L’art de la llum”
6.- Asociación de Vecinos Barrio San Juan
7.- Associació Cultural d’Artesa
8.- Associació Grup Au d’ornitología de Onda
9.- Cofradía de Jesús de Medinacelli y la Macarena
10.- Asociación Cultural del Barrio San Pedro de
Onda
11.- Asociación de Bolilleras de Artesa
12.- Asociación Cultural Taurina Paco Ramos
13.- Peña Cultural Taurina Chicuelina de Onda
TOTAL

N.I.F.
G-12042198
G-12404117
G-12364972

QUANTIA
2.000,00 €
3.000,00 €
2.175,00 €

G-12374542
G-12424958

2.000,00 €
5.000,00 €

G-12454278
G-12497640
G-12356580
G-12324497
G-12442182

2.100,00
1.400,00
2.400,00
3.000,00
2.100,00

G-12608808
G-12595005
G-12440228

2.200,00 €
825,00 €
1.800,00 €
30.000,00 €

€
€
€
€
€

SEGON.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat 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.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

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

