ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA NOU D'AGOST DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
nou d'agost de dos mil quatre, es reuneixen en la Sala de Comissions, a fi de celebrar
sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria, i davall la
Presidència del quint Tinent d'Alcalde, Antonio López Marín de Robles, per substitució de
l'Alcalde, Enrique Navarro Andreu, els següents Tinents d'Alcalde:
María Lidón Adelantado Puchal (excusa)
José Martínez Belloso
José Miguel Morte Poles
Joaquín Nebot Monzonís (excusa)
Juan Miguel Salvador Pérez
Joaquín Aguilella Aguilella
Assistits de l'Oficial Major, Secretari P.S., Carlos Forés Furió, i de la Interventora accidental,
Rosa Mª 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 2 D'AGOST 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 2 d'agost
de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria d'aquesta sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA PRÒRROGA SOL·LICITADA PER PAVASAL
EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA URBANITZACIÓ U-I
6 SEGONA FASE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 28 de juliol de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“RESULTANT que la Comissió de Govern Municipal, en sessió celebrada amb caràcter
ordinari el dia 22 de desembre del 2003, va adjudicar el contracte d'obra Urbanització de l'UI 6 Segona fase a la mercantil Pavasal Empresa Constructora, SA, com a autor de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 1.074.394,00 euros, i un
termini d'execució de 5 mesos.
RESULTANT que com a conseqüència de l'anterior, en data 16-01-2004, es va firmar el
corresponent contracte administratiu, la duració del qual es va fixar en 5 mesos des de la

firma de l'acta de comprovació de replantejament, formalitzada el dia 30-01-2004, per el que
finalitzaria, excepte ulteriors pròrrogues, el dia 30-06-2004.
VISTA la recent pròrroga concedida per la Junta de Govern Local de data 5-07-2004 per
termini d'un mes, per el que les obres haurien de finalitzar el 30 de juliol del 2004.
VIST que el contractista en data 14-07-2004 sol·licita una nova pròrroga en l'execució de les
obres fins al dia 30 d'agost del 2004, a causa de la demora en les connexions elèctriques a
les xarxes d´Iberdrola S.A.U.
VIST l'informe de l'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, de data 27 de juliol del 2004, en el
que veu procedent ampliar el termini d'execució de les obres pel termini d'un mes, a causa
de la demora en la tramitació de l'expedient elèctric que esta produint retards en l'execució
de les obres.
VIST l'informe jurídic de data 27-07-2004.
CONSIDERANT el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Concedir la pròrroga sol·licitada per la mercantil Pavasal Empresa Constructora,
SA, per a l'execució de l'obra Urbanització de U-I 6 Segona fase, pel termini d'un mes, per
el que les obres hauran de finalitzar el pròxim 30 d'agost del 2004.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.
TERCER.- Traslladar del present acord als serveis tècnics municipals als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA: "CONSTRUCCIÓ
240 NÍNXOLS EN CEMENTIRI MUNICIPAL".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 d'agost de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient tramitat per a la contractació de l'obra "Construcció 240 nínxols en
cementiri municipal", segons projecte redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports de
la mercantil INDECAS, SL, Alfonso de Cachavera Guimerá, amb un pressupost base de
licitació de 128.358,13 euros.
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24-05-2004, va aprovar
l'expedient de contractació així com la licitació pública, mitjançant procediment obert i forma
de concurs.

Resultant que després de la reglamentària publicitat, es va celebrar acte públic d'obertura
de pliques el dia 6-07-2004.
Vist l'informe de l'Arquitecte Municipal, de data 13-07-2004 sobre examen i valoració de les
ofertes presentades.
Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 14-07-2004, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Construcciones Julio Paulo, SL
Considerant la competència atribuïda a l'Alcalde per l'article 21,1,ñ) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL):”Contractacions i concessions de
tota classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost (1.301.023,45 euros) ni, en qualsevol cas, els sis milions d'euros incloses les de
caràcter plurianual, quan la seua duració no siga superior a quatre anys...“
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 1172/2003, de
24 de juny del 2003, de delegació de competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Adjudicar el contracte a la mercantil Construcciones Julio Paulo, SL, CIF B12417622, com a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la
quantitat de 108.462,61 euros, i un termini d'execució de 6 setmanes.
Segon.- Requerir al contractista adjudicatari perquè constituïsca la fiança definitiva i signe el
contracte administratiu en el termini de quinze dies i un mes, respectivament, des de la
recepció de la notificació del present acord.
Tercer.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa la realització de l'obra de
referència a càrrec de la partida 2004 443 63201 del Pressupost General vigent.
Quart.- Nomenar Director Tècnic de les obres a l'Enginyer Alfonso de Cachavera Guimerá.
Quint.- Notificar el present acord a tots els ofertants, amb devolució, si és procedent, de la
documentació presentada.
Sext.- Traslladar el present acord als serveis d'Intervenció, Tresoreria, i Ordenació del
Territori municipals per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Sèptim.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents necessaris per a l'execució dels anteriors acords.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t)
PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DEL
PROJECTE
TÈCNIC
DE
L'OBRA:
"INFRAESTRUCTURES D'ALLEUGERIMENT PER A LA XARXA GENERAL UNITÀRIA", I

D'INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA SEUA CONTRACTACIÓ.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 d'agost de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist el projecte tècnic de l'obra: "Infraestructures d'alleugeriment per a la xarxa general
unitària", redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports de la mercantil INDECAS, SL,
Alfonso de Cachavera Guimerá, el pressupost base de licitació de la qual ascendix a
349.287,80 euros.
Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP),
segons el qual: Als contractes l'adjudicació del qual es regeix per la present Llei precedirà la
tramitació de l'expedient de contractació que s'iniciarà per l'òrgan de contractació justificant
la necessitat de la mateixa.
Considerant l'execució del mateix necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb el que disposen els articles 13 i 67 del TRLCAP, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal arreplegada en el Capítol III del Títol II de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
Considerant la competència atribuïda a l'Alcalde per l'article 21,1,ñ) de la LBRL:
“Contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no supere el 10 per 100
dels recursos ordinaris del Pressupost (1.301.023,45 euros) ni, en qualsevol cas , els sis
milions d'euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seua duració no siga superior a
quatre anys...“
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 1172/2003, 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.- Aprovar el projecte tècnic de l'obra: "Infraestructures d'alleugeriment per a la xarxa
general unitària", redactat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports de la mercantil
INDECAS, S.L., Alfonso de Cachavera Guimerá, el pressupost base de licitació del qual
ascendeix a 349.287,80 euros.
Segon.- Incoar expedient per a la contractació ordinària de la referida obra (atés que no hi
ha urgència ni emergència en la mateixa), mitjançant procediment obert i forma de concurs
(atés que l'oferta econòmica no és l'únic criteri objectiu que ha de servir de base per a
l'adjudicació). A l'efecte es proposa sol·licitar als serveis municipals corresponents la
documentació necessària per a la seua incorporació a l'expedient.
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.
5è) PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT: MOBILIARI PER AL MUSEU DEL TAULELL I L'ESCOLA DE
CERÀMICA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 d'agost de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la necessitat de procedir a la contractació del subministrament: Mobiliari per al Museu
del Taulell i l'Escola de Ceràmica, el pressupost del qual ascendeix a 27.558,12 euros.
Considerant el que disposa l'article 67 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP),
segons el qual: Als 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 l'execució del mateix necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb el que disposa els articles 13 i 67 del TRLCAP, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal recollida en el Capítol III del Títol II de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).
Considerant la competència atribuïda a l'Alcalde per l'article 21.1 ñ) de la LBRL,
“Contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no supere el 10 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d'euros incloses
les de caràcter plurianual, quan la seua duració no siga superior a quatre anys...“
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 1172/2003, 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 del subministrament: Mobiliari per al Museu
del Taulell i l'Escola de Ceràmica, el pressupost de la qual ascendeix a 27.558,12 euros.
Segon.- L'expedient es tramitarà amb caràcter ordinari, mitjançant procediment negociat
sense publicitat (atés que la quantia no supera els 30.050,61 euros). A l'efecte es proposa
sol·licitar als serveis municipals corresponents, per a la seua incorporació a l'expedient, la
documentació necessària.
Tercer.- Completat l'expedient de contractació de conformitat amb el que disposa l'article 69
TRLCAP, es dictarà resolució per l'òrgan de contractació, aprovant el mateix, i disposant
l'obertura del procediment d'adjudicació.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

6è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR Nº
31/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 d'agost 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 31/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la factura número. 066/04 presentada per INDECAS, per import de 16.231,86 euros.,
endossada a BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.., CIF A-39000013.
Vista la disposició addicional décimo-quarta del 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.
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. 31/2004 per import de 51.688,43 euros
(CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS HUITANTA-HUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES
CENTIMS).
Nº

NIF

1

73353703X AGUILELLA ORTELLS VICENTE

TITULAR

IMPORT
200,00

2

18966522D GARCIA GISBERT FRANCISCO JOSE

200,00

3

A46076873 LUIS BATALLA S A

4

B12091245 GRAFICAS CASTA¥ S L

174,00

5

B12494472 FERRANDIS VICENT S L L

197,99

6

18639207F TAUS SANCHO CARMEN

127,75

7

18850219V VIVES GIMENO VICENTE

43,12

8

18895794Y VIVES GIMENO ANTONIO

46,35

15.926,57

9

F12411021 TRAVOLCAS S COOPERATIVA VALENCIANA

73,38

10

F12411021 TRAVOLCAS S COOPERATIVA VALENCIANA

84,96

11

F12411021 TRAVOLCAS S COOPERATIVA VALENCIANA

113,29

12

73353996G SANTOS ARTERO AMPARO

46,35

13

53223485J SANCHEZ MOLLON SERGIO

97,84

14

18965850G PRADAS REBULL JUAN JOSE

34,76

15

35230320R PEREIRA CAMPOS AMELIA

23,16

16

52792572
M

34,76

17

53375953Z MORENO PE¥A VANESSA

73,38

18

52943055E MIGUEL ASUNC€AO ANTONIO JOSE

46,35

19

52945845Y MARTINEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER

48,92

20

18977592Q LOPEZ ORENGA JULIO

48,92

21

74502669B LOPEZ MU¥OZ JOSE

73,38

22

18914631Y LOPEZ FORES MARIA MERCEDES

48,92

23

73353876E LLORENS MORRO JOAQUIN

28,75

24

X4341465P LERCH ROHNEAN MARCEL

23,16

25

18872901K JAIME JIMENEZ PEDRO

34,76

26

X4136637
H

34,76

27

79091526T GARCIA LARA INMACULADA

43,12

28

30425481T GALINDO OJEDA FRANCISCO

43,12

29

18854305D FELIU FERRANDO ANTONIO

46,35

30

73380559
W

DIAZ MARTINEZ ISABEL

3,00

31

18636371T CENTELLES MONFERRER JOAQUIN

17,16

32

B12004362 AUTOBUSES FURIO S L

151,26

33

B12056495 AUTO ELECTRONIC S L

23,16

34

X3193008X FRITTES MARIO JORGE

70,14

35

F12411021 TRAVOLCAS S COOPERATIVA VALENCIANA

56,65

36

X2092690
N

37

X2092697L BURNICHON GHISLAINE

34,76

38

52949080K QUEVEDO PUCHAL JAVIER

48,92

39

53220182E HERNANDEZ LOPEZ CARLOS

23,18

40

F12411021 TRAVOLCAS S COOPERATIVA VALENCIANA

56,65

41

18971309N LLORENT POZO JUAN CARLOS

34,76

42

22510981F MARIN RODRIGUEZ RICARDO

48,92

43

52794412
M

MARTINEZ MARTINEZ PEDRO

23,18

44

18887758C BALAGUER SAURA JOSEFINA

23,18

45

74075049F TODOLI PEREZ DE LEON JOAQUIN

46

99012653

47

B46394987 ELECTRONICA GUIREX S L

502,45

48

A12000022 FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S A

426,61

49

A46138921 ELECTRONIC TRAFIC S A

50

B12426318 BROSOVI S L

51

B12204590 CERRAJERIA VIAL S L

BADENES PENEDO HUMBERTO

DAVID LUCIAN IOAN

ESPINOSA CAMPOS JUAN BAUTISTA

SAMIRA MOHAMED MUSTAFA

4,53

1.383,17
343,35

2.976,25
395,49
1.044,00

52

B12049219 FERRETERIA SALVIA S L

53

A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS S A

58,74

54

A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS S A

52,51

55

A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS S A

1.659,15

56

A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS S A

345,86

57

18803162H BULTO SERRANO M TERESA

45,00

58

18960774B BALCELLS COLERA MARIA BEGO¥A

36,00

59

18896027D SANCHEZ IGLESIAS CARLOS

16,23

60

B12500328 MARMOLES ONDA S L

16,23

61

52792158
M

31,25

62

B12379780 INDECAS S L

684,78

63

E12512091 PUBLI-ONDA C B

290,00

64

73380655Y VALERO BELINCHON JOSE

65

A78520293 REALE A SEGUROS GENERALES S A

288,61

66

A78520293 REALE A SEGUROS GENERALES S A

288,86

67

A78520293 REALE A SEGUROS GENERALES S A

857,70

68

A78520293 REALE A SEGUROS GENERALES S A

235,04

69

A78520293 REALE A SEGUROS GENERALES S A

235,04

70

B12264297 TRANSPORTES VILAR PALAU S L

306,75

71

B12264297 TRANSPORTES VILAR PALAU S L

432,24

72

B12264297 TRANSPORTES VILAR PALAU S L

38,58

73

B12264297 TRANSPORTES VILAR PALAU S L

272,37

74

B12264297 TRANSPORTES VILAR PALAU S L

432,24

75

B12264297 TRANSPORTES VILAR PALAU S L

76

B12360012 GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L

323,58

77

A46573721 PAPELSA

331,18

78

E12620886 EDICIONS LA RODALIA C B

386,66

79

B12082723 ELECTROVISIO K D S L

487,20

80

B12422523 GASOLFRAVIL S L

81

B97057665 EL BOLETIN DE EMPRESAS EMPLEO Y F S L

82

B12049219 FERRETERIA SALVIA S L

83

A12088779 JUJOSA CONSTRUCCIONES S A

9.836,12

84

A12088779 JUJOSA CONSTRUCCIONES S A

1.253,54

85

B12264297 TRANSPORTES VILAR PALAU S L

1.533,98

86

B12264297 TRANSPORTES VILAR PALAU S L

2.704,98

87

B12264297 TRANSPORTES VILAR PALAU S L

1.610,57

MARTINEZ MARTINEZ JAVIER

TOTAL

326,38

52,80

83,66

12,00
406,00
7,66

51.688,43

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 31/2004 per import de 51.688,43 euros (CINQUANTA-UN MIL
SIS-CENTS HUITANTA-HUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de les obligacions números 2.2004.1.06418 i
2.2004.1.06419 aprovades a Indecas, S.A., a:

PARTIDA
2004
22710

432

CIF

TITULAR

IMPORT €

B12379780

INDECAS, S.L
Honoraris honoraris redacció
projecte renovació urbana
A.PaisValencia 1ª Fase

16.231,81

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'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I PAGAMENT
DEL 70% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ D'AMICS DE CUBA,
CORRESPONENT AL EXERCICI 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 d'agost 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 Mª TERESA OLCINA ALONSO, Presidenta de
l’Associació d’Amics de Cuba (G-12546636), en la que es demana la bestreta del pagament
del 70 % de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de juny de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Associació d’Amics de Cuba (G-12546636), per import de
5.300,00 euros per a finançar despeses despeses del Projecte de “Quarta fase projecte
Dones per la Vida-Dones de Banyos (Ecuador)
Vista la declaració de la Presidenta, en la que declara que l’Entitat Associació d’Amics de
Cuba (G-12546636) no es deutora amb la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni
amb la Hisenda Pública.
Vistes les Bases especifiques de les subvencions, en les quals s'estableix la possibilitat de
la bestreta del 70 %.
Vist l´informe de la psicòloga 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.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:
Pda. Presupuestaria
Perceptor
N.I.F.
Import - €

2004 463 48900

ASSOCIACIÓ AMICS DE CUBA G-12546636
70 % subv. 2004

3.710,00

SEGON.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I PAGAMENT
DEL 100% DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ BARRI SAN JUAN,
CORRESPONENT AL EXERCICI 2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 d'agost 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 JACOBO SILVESTRE PALOMINO, President de
L’Associació de Veïns Barri San Juan (G-12454278), 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 10 de maig de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a L’Associació de Veïns Barri San Juan (G-12454278), per
import de 3.200,00 euros per a finançar d’Activitats Tradicionals, Festives i Taurines.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº Fra.

Proveïdor

01/04

JOSE
CAMPOS

ROVIRA

Concepte

Import €

FESTES TAURINES

3.200,00
3.200,00

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 de Veïns
del Barri San Juan (G-12454278) corresponent al exercici 2004, per import de 3.200,00
euros per a finançar despeses d’activitats festives i taurines de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligaciò per la quantitat de 3.200,00 euros a l
´Entitat Associació de Veïns del Barri San Juan (G-12454278), 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.
9è)
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 4 d'agost de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord d’adjudicació de l'obra a què es refereix la certificació d’obres a la que es fa
referència a continuació.
Vista la pròpia certificació d’obres, així com la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per
Intervenció.
De conformitat amb el disposat a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; y la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’ obligació continguda en la certificació que a
continuació es relacione:
PDA.PTARIA.
2004 IR02
60001

PROVEÏDOR

NIF

432 PAVASAL, S.A.
A46015129
“Certif.nº. 6 obra Urbanització UI-6,
2ª Fase” mes de juny”
TOTAL

SEGON.- Aprovar el pagament de l’ obligació anterior.”

IMPORT
EUROS
230.803,15
230.803,15

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 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
INMACULADA ARTERO VARELLA, CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 10-05-04, SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ I COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE SUR-3 EST.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 4 d'agost 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 10 de maig de 2004, pel qual es va aprovar
definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació Provisional del sector
urbanitzable residencial SUR-3 EST, l'agent urbanitzador del qual és la mercantil “Onda
Urbana, SL“.
Vist que durant el tràmit de la primera exposició pública de la reparcel·lació, les parcel·les
resultants núm. 122-A i 122-B van ser adjudicades a nom de Aurea Herrero Campos, com a
conseqüència de l'aportació de la parcel·la cadastral núm. 303 del polígon 52.
Vista l'al·legació de data 4 de febrer de 2004, formulada en el tràmit de la 2a exposició
pública de la reparcel·lació per Carmen Peris Artero, Miguel Peris Artero i Carmen Artero
Herrero, com a titulars de les parcel·les netes de referència, en la que es va reclamar un
major superfície aportada.
Atès que en els documents del Projecte de Reparcel·lació objecte d'aprovació definitiva
l'agent urbanitzador ha modificat la titularitat de les parcel·les de referència, substituint a
Aurea Herrero Campos (difunta) per Carmen Peris Artero, Miguel Peris Artero i Carmen
Artero Herrero, en qualitat d'hereus.
Vist el recurs de reposició interposat en temps i forma i amb la legitimació pertinent per
Inmaculada Artero Varella, de 16 de juny, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10
de maig de 2004.
Considerant que en el dit recurs s'al·lega que els nous titulars que figuren en el projecte
aprovat no són els únics hereus de Aurea Herrero Campos, trobant-se el repartiment de
l'herència en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Nules, per la qual cosa
se sol·licita:
1.

Es rectifique la titularitat de les parcel·les resultants (122 A i 122 B) en l'Acta de
Reparcel·lació, que hauran de passar a ser, de nou, o bé de Aurea Herrero Campos o
bé dels hereus d'Aurea Herrero Campos.

2.

Se li explique per eixe Ajuntament les raons per què s'ha procedit al canvi de titularitat,
i s'entregue còpia de tots els escrits d'al·legacions formulats en el present expedient
per Carmen Artero Herrero i/o Miguel i Sra Carmen Peris Artero.

3.

Es deixe en suspens el pagament de les quotes d'urbanització de la citada parcel·la,
fins que, per part del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Nules, es
decidisca a quin dels hereus de la finada va a adjudicar-se la mateixa.

Considerant l'informe sobre el dit recurs de l'Agent Urbanitzador “Onda Urbana, SL“, de data
21 de juliol de 2004, favorable a modificar la titularitat a nom d'Hereus d'Aurea Herrero
Campos, i desfavorable a suspendre el pagament de les quotes d'urbanització de dites
parcel·les, sense perjuí de les ulteriors liquidacions o compensacions que entre els hereus
haja de realitzar-se amb motiu de la resolució judicial o de l'acord privat entre ells.
Considerant l'informe jurídic del TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori de data 30 de juliol
de 2004, en el que s'assumeixen les argumentacions de l'Agent Urbanitzador en el sentit
següent:
“A la vista dels antecedents assenyalats i de les dades de l'expedient, hi ha suficients
indicis en l'expedient que, havent mort Aurea Herrero, els seus hereus són els descendents
d'Eliseo i Carmen Artero Herrero, per la qual cosa a més dels noms que consten en
l'expedient aprovat hauria de tindre's en compte també a la recurrent en les parcel·les
adjudicades.
Les raons per les que es va modificar la titularitat excloent a Inmaculada Artero no van obeir
a cap requeriment municipal. En este sentit, la modificació realitzada per l'Urbanitzador va
poder deure's a l'escrit d'al·legacions formulat amb data 4-2-04 (tràmit de la 2ª exposició
pública) per Carmen Peris Artero, Miguel Peris Artero i Carmen Artero Herrero, en el que no
es qüestiona la titularitat sinó únicament la superfície aportada, i que va servir de base a
“Onda Urbana, S.L“ per a localitzar els descendents d'Aurea, una vegada constatat la seua
mort.
La resolució al present recurs implica l'assumpció de l'informe de l'Agent Urbanitzador de
data 21 de juliol de 2004, per entendre-ho conforme a dret.
I així, de les dades de l'expedient es desprèn que la qüestió de l'herència es troba pendent
de resolució judicial. Sense perjuí de quin siga el pronunciament judicial definitiu, i davant
del desconeixement de quins seran els autèntics hereus, resulta lògica la pretensió de
modificar la titularitat en el sentit d'atribuir la mateixa a “Hereus d'Aurea Herrero Campos“,
modificant en este sentit tots els documents del projecte de reparcel·lació.
No resulta ajustada a dret, d'altra banda, la sol·licitud de suspensió de pagament de les
quotes d'urbanització ni la recerca d'altres solucions com l'adjudicació de la parcel·la amb
caràcter fiduciari a l'Ajuntament en tant es resolga judicialment la qüestió de l'herència, per
no tractar-se d'una propietat de titular desconegut o en ignorat parador (art. 10.2 del Real
Decret 1093/1997, de 4 de juliol), tot això sense perjuí dels acords privats entre les parts i
l'Agent Urbanitzador o les ulteriors liquidacions o compensancions a realitzar entre els
hereus en virtut de la futura resolució judicial.
Des d'aquest punt de vista, considere que el recurs ha d'estimar-se parcialment en els
termes exposats.“
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 parcialment el recurs de reposició interposat per Inmaculada Artero

Varella contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2004, pel qual es
va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i Compte de Liquidació Provisional
del sector urbanitzable residencial SUR-3 EST, resolent la modificació de la titularitat de les
parcel·les adjudicades núm. 122 A i núm. 122 B a nom de “Hereus d'Aurea Herrero
Campos“.
Així mateix, es desestima la sol·licitud de suspensió del pagament de quotes d'urbanitzador
per entendre que el recurs pendent de resolució en via judicial no legitima la dita suspensió,
sense perjuí dels acords juridico-privats entre les parts implicades o les ulteriors liquidacions
o compensacions a realitzar entre els hereus en virtut de la futura resolució judicial.
SEGON. Acordar, a l'Agent Urbanitzador “Onda Urbana, SL“, com a conseqüència de
l'anterior per què modifique en el sentit assenyalat tots els documents del Projecte de
Reparcel·lació del sector SUR-3 EST, i notifique individualment a Inmaculada Artero Varella
el calendari de pagaments de les quotes d'urbanització, considerant-la a efectes jurídics
registra'ls, i de tramitació com a hereva de Aurea Herrero Campos mentre no existisca
pronunciament judicial sobre la qüestió.
QUART. Notificar el present acord a la part recurrent i a la mercantil “Onda Urbana, SL“, així
com a Carmen Peris Artero, Miguel Peris Artero i Carmen Artero Herrero, als efectes legals
oportuns, traslladant a Inmaculada Artero Varella d'una còpia dels escrits d'al·legacions
formulats en el present expedient per la resta d'hereus, amb trasllat de la resposta municipal
a estes.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.
I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent les huit
hores i trenta minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

