ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA QUINZE DE NOVEMBRE DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les deu hores i trenta minuts del dia
quinze de novembre 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 8 DE NOVEMBRE 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 8 de
novembre 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. 45/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de novembre 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 45/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la factura número. 104/04 presentada per INDECAS, per import 3.722,32 euros.,
endossada a “BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

Vistes les factures números 100/2004 i 101/2004 presentades per RAFCAL, S.L., per
imports de 1.685,00 i 1.447,71 euros respectivament, endossades a “BANCO DE
VALENCIA, S.A.
Vista la disposició addicional décimo-quarta de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici 2004, que estableix que el pagament dels endossos requerirà l’aprovació del
document de reconeixement de l’obligació.
Vista la minuta .nº. 5/2004 ON presentada per D. Agustín Blasco Broch, per import de
9.469,20 euros, per tramitació del recurs del procediment de Judici Ordinari nº
001255/2003; amb el “reparo” efectuat per la Sra. Interventora en informe de data 10
d’octubre de 2004.
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 Junta de Govern Local:
“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. 45/2004 per import de 167.214,80 euros
(CENT-SEIXANTA-SET MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB HUITANTA CENTIMS).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nº NIF
B12593026
B12004362
18931082N
B12360012
A46972519
18931082N
B62310834
B62310834
18801301C
B12520532
A12377297
B12393948
18885352Y
B46394987
A28037224
B12092292
B12092292
B12092292

TITULAR
SERPAC XXI S L
AUTOBUSES FURIO S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
PEAM-SUMINISTROS INFORMATICOS S A
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
EDP EDITORES S L
EDP EDITORES S L
MARTINEZ SANCHEZ DOROTEA
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA S A
LIMPIEZAS ESPADAN S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
ELECTRONICA GUIREX S L
FOMENTO DE CONST Y CONTRATAS S A
APEC S L
APEC S L
APEC S L

IMPORT
101,50
175,00
164,65
156,72
114,24
104,32
153,85
198,00
114,09
10.708,67
23.607,86
20.562,71
1.007,23
52,20
1.256,33
21,69
21,87
233,74

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

B46394987
B46394987
18885352Y
18885352Y
B12623179
18885352Y
B12007720
18885352Y
B12092292
B12623179
B12334371
B12049219
B12049219
B12007720
A46702486
B12042362
73353854T
73353854T
73353854T
18885352Y
B12092292
B12092292
B12092292
E12048385
E12048385
A46702486
73364408C
18885352Y
18885352Y
18885352Y
B12049219
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
B12092292
A28354520
B12623179
B12623179
B12623179
B12623179
E12048385
E12048385
B12623179
B12018487
B12404620
A46138921
B12032157
B12448643
B12448643

ELECTRONICA GUIREX S L
ELECTRONICA GUIREX S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
DOFOLECTRIC SL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MAQUIVER S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
APEC S L
DOFOLECTRIC SL
HIJOS DE REGINA PERIS S L
FERRETERIA SALVIA S L
FERRETERIA SALVIA S L
MAQUIVER S L
VALECOINSA S A
FRITHERSA S L
BADENES PEREZ JUAN
BADENES PEREZ JUAN
BADENES PEREZ JUAN
MARTINEZ FRANCO ANGEL
APEC S L
APEC S L
APEC S L
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
VALECOINSA S A
LAGE COLLADO VICENTE
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
FERRETERIA SALVIA S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
APEC S L
CEDIPSA
DOFOLECTRIC SL
DOFOLECTRIC SL
DOFOLECTRIC SL
DOFOLECTRIC SL
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
DOFOLECTRIC SL
TECNOKLIMA S L
MOVIMIENTO DE TIERRAS OLUCHA HNOS
ELECTRONIC TRAFIC S A
ELECTRODOMESTICOS CERVANTES S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L

52,20
421,49
314,87
649,09
187,27
757,38
572,60
160,20
556,80
77,78
34,56
36,20
55,76
1.760,25
892,04
10.300,80
2.366,40
84,68
232,00
99,92
101,36
46,40
681,84
89,41
23,52
626,18
35,43
396,02
354,59
4.713,50
3,02
333,14
254,62
84,76
7,49
2.164,34
10,62
7,19
69,60
48,28
302,02
1.505,60
551,43
28,59
100,92
11.630,45
458,79
11,60
2.366,40
227,36

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

B12448643
A78923125
18935556R
E12374005
E12512091
18885352Y
73347932N
B12360012
B62751151
73380655Y
B12049219
A12000022
73248338P
73248338P
73248338P
73248338P
73248338P
B46396362
B12360012
73380655Y
18931082N
A12046728
B12267985
B12393948
F12009197
F12009197
B12267985
B12049219
B12049219
B12049219
A12004263
A08066896
B12393948
A12211629
B12264297
B12096202
18891671T
B12264297
B12264297
24317789G
24317789G
24317789G
A28354520
A28354520
A28354520
A08009722
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297

EMYTEL COMUNICACIONES S L
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S A
MIRALLES TRILLES MERCEDES
HNOS ALVARO C B
PUBLI-ONDA C B
MARTINEZ FRANCO ANGEL
GARCIA MANUEL CARMEN
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
EDITORIAL OCEANO S L
VALERO BELINCHON JOSE
FERRETERIA SALVIA S L
FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S A
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
SALVADOR ESCRICH LAMBERTO
EDITORIAL JAIF S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
VALERO BELINCHON JOSE
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
PREF Y MATERIALES GARCIA S L
LIMPIEZAS ESPADAN S L
COOP AGRICOLA NTRA SRA ESPERANZA
COOP AGRICOLA NTRA SRA ESPERANZA
PREF Y MATERIALES GARCIA S L
FERRETERIA SALVIA S L
FERRETERIA SALVIA S L
FERRETERIA SALVIA S L
MADERAS CLEMENTE S A
METALCO S A
LIMPIEZAS ESPADAN S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
OFIMAQUINAS S L
ESCRIBANO MARTI M CARMEN
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
FUSTER MUÑOZ JOSE MARIA
FUSTER MUÑOZ JOSE MARIA
FUSTER MUÑOZ JOSE MARIA
CEDIPSA
CEDIPSA
CEDIPSA
GAS NATURAL CEGAS S A
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L

2.169,20
1.171,09
337,92
345,68
608,88
12,18
56,40
364,07
598,00
22,00
3,04
601,13
40,95
71,60
63,38
64,18
80,63
445,50
67,74
269,00
54,82
93,22
39,21
482,94
64,04
45,88
58,81
80,33
47,34
201,86
629,35
359,60
969,15
83,24
321,66
50,97
770,51
313,71
334,64
252,13
855,79
375,96
597,27
3,28
1,35
74,59
38,58
38,58
393,91
481,55

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

B12422523
A28354520
18801301C
A28354520
A28354520
B12209698
B12209698
B12360012
B96344791
B12004362
B12393948
B96970645
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12641072
A28109247
B96923198
B12382115
B46616009

GASOLFRAVIL S L
CEDIPSA
MARTINEZ SANCHEZ DOROTEA
CEDIPSA
CEDIPSA
ARMERIA RAUL S L
ARMERIA RAUL S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
ESCRIBANO LEVANTE S L
AUTOBUSES FURIO S L
LIMPIEZAS ESPADAN S L
FIREX ESTANDS S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
ESPORTOCI S L
AON GIL Y CARVAJAL S A
GESTION CUATROCIENTOS S L
CAN KABUL S L
LEVANTINA DE SERVICIOS GENERALES SL
TOTAL

287,27
201,90
40,98
5,95
479,63
1.178,79
1.143,92
4.925,29
2.721,72
1.635,37
8.586,09
1.952,09
1.282,77
2.206,62
1.356,06
1.108,58
2.952,20
3.709,83
1.238,78
1.742,93
7.349,76
167.214,80

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 45/2004 per import de 167.214,80 euros (CENT-SEIXANTASET MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB HUITANTA CENTIMS).
TERCER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les següents obligacions:
PARTIDA

CIF

TITULAR

2004 121 22601

B12322350

2004 121 22601

B12322350

RAFCAL, S.L.
Cena lunch reina mayor pabellón el
16.10.04
RAFCAL, S.L.
Comida El Molí el 27.10.04

IMPORT €
1.447,71
1.685,00

QUART.- Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació nº. 2.2004.1.11347 aprovada a
INDECAS, S.L. a:
PARTIDA
2004 IR02
60001

432

CIF

TITULAR

A-08017337

BANCO
SANTANDER
CENTRAL HISPANO, S.A.

IMPORT €
3.722,32

CINQUÈ.- Aprovar no obstant el “reparo” d’Intervenció, l'autorització, disposició i
reconeixement de l’obligació nº 2.2004.1.10508, a favor de Agustin Blasco Broch per import
de 9.469,20 euros.
SISÈ.- Aprovar no obstant, l’ordenació del pagament de l’obligació anterior.”

Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI TOSALET D’ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per JUAN LOPEZ PEÑA, President de l’Associació de Veïns
del Barri Tosalet, 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 26 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Associació de Veïns Barri Tosalet, per import de 3.306,00
euros per a finançar despeses de programes i activitats d'inserció social i promoció del
voluntariat.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm. fra.
3935

Proveïdor
Floristería PITARCH

Concepte
Centre de flors

Importe (€)
48,00 €

4032

Floristería PITARCH

Centre de flors

48,00 €

87

PANADERIA Y BOLLERIA
CASTAÑ, C.B.
Antonio Moreno Martínez

Compra de rotllos

105,00 €

Compra productes de panaderia

440,96 €

CÁRNICAS COLON ONDA
(JUAN J. COLOM GARI)
FET A MÁ

Compra de embotits

535,00 €

Bordats de samarretes

577,65 €

FRUTOS SECOS VTE.
MARTIN MARTINEZ, S.L.
FRUTOS SECOS VTE.
MARTIN MARTINEZ, S.L.
SUPER TOSALET
LEROY MERLIN

Compra productes alimentació

88,42 €

Compra productes alimentació

39,78 €

Compra de beguda
Compra de materials

121,50 €
54,20 €

LEROY MERLIN

Compra de materials

20,75 €

PUNTO CASH
PUNTO CASH
PUNTO CASH
PUNTO CASH
MERCADONA, S.A.
Serigrafias LIBRA, S.L.
...........................................

Compra de productes
Compra productes
Compra productes
Compra productes
Compra productes alimentació
Compra de samarretes
........................................

514
00666
43
0000944
0000945
55
028-0008014322
028-0009015789
416020243
416028967
416033089
416033568
A-161944
3746
TOTAL........

42,50 €
33,51 €
185,52 €
121,54 €
174,67 €
700,99 €
3.337,99 €

Vist que l’import total de la justificació és superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga de l'Àrea 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
Barri Tosalet d’Onda (CIF: G-12431383) , corresponent a l'exercici 2004, per import de
3.306,00 euros per a finançar despeses de programes i activitats d'inserció social i
promoció del voluntariat de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 3.306,00 euros a
l'Entitat l’Associació de Veïns Barri Tosalet d’Onda (CIF: G-12431383), 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.
4t) PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT
"SENYALS DIRECCIONALS I D'INTERPRETACIÓ TURÍSTICA".
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'expedient tramitat per a la contractació del subministrament: "Senyals direccionals i
d'interpretació turística", el pressupost de la qual ascendeix a 18.096,00 euros, IVA inclòs.
Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 d'octubre del 2004, va
aprovar l'expedient de contractació, acordant sol·licitar ofertes a empreses capacitades per
a la realització de l'objecte del contracte.

Resultant que després de la sol·licitud d'ofertes es va celebrar acte públic d'obertura de
pliques el dia 25 d'octubre del 2004.
Vist l'informe de l'Agent de Desenvolupament Local, de data 29 d'octubre del 2004 , sobre
examen i valoració de l'única oferta presentada.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències en la Comissió de Govern.
Eleve la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Declarar vàlid l'expedient de contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte a la mercantil AS & A DESIGN, SL CIF B-12359733 com a
autora de l'única oferta presentada, per la quantitat de 18.096,00 euros, IVA inclòs i un
termini d'execució d'una setmana.
Tercer.- Requerir al contractista adjudicatari perquè constituïsca la fiança definitiva i firme
el contracte administratiu en el termini de quinze dies i un mes, respectivament, des de la
recepció de la notificació del present acord.
Quart.- Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa el subministrament de
referència a càrrec de la partida 2004 751 22608 del Pressupost General vigent.
Cinquè.- Notificar el present acord a tots els ofertants, amb devolució, si és procedent, de
la documentació presentada.
Sisè.- Traslladar el present acord als serveis econòmics i tècnics municipals als efectes
oportuns.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde-President 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.
5è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA A PROMOCIONES ARRANDIS CARDA
SL, PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE GRUA A L'AVINGUDA DE
CATALUNYA NÚMERO 54.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/12, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Promociones Arrandis Carda SL, amb N.I.F. número B-12324240 i
domicili al carrer Historiador Bernardo Mundina, número 1, baix 4, d'Onda , per a la

instal·lació d'una grua, a l'avinguda de Catalunya 54, segons projecte redactat per
l’Enginyer Industrial Miguel A. Boix Trilles.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 2 d'agost de 2004, es concedeix a
Promociones Arrandis Carda 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 3
de novembre 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 Arrandis Carda SL, a l'avinguda de Catalunya número 54.
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.
6è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA A ABICEMA SL, PER A LA POSADA
EN FUNCIONAMENT DE GRUA AL CARRER NÁPOLES NÚMEROS 12-14.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/3, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Construcciones Abicema SL, amb N.I.F. número B-50844422 i
domicili al carrer Biarriz número 15, de Zaragoza , per a la instal·lació d'una grua, al carrer
Napoles números 12-14, segons projecte redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Luis
Carlos Pallarés Escalera.
Vist que en la Junta de Govern Local, de data 1 de març de 2004, es concedeix a Abicema
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 3
de novembre 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
Abicema SL, al carrer Napoles números 12-14.
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.
7è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
COTTOCER SL, PER A L'AMPLIACIÓ DE NAU SENSE ÚS ESPECÍFIC A LA CV-20 KM
6,4.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/110, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Cottocer SL, amb N.I.F. número B-12459269, i domicili a
la CV-20 quilòmetre 6'45, d'Onda, per a l'ampliació de nau sense ús específic, a la CV-20
quilòmetre 6'45, segons projecte tècnic adjunt redactat per l'Enginyer Tècnic Abel García
Gómez, visat pel col·legi professional corresponent amb data 5 d'octubre de 2004, el qual
inclou com 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 industrial zona UI-7, amb la urbanització
finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Junta de Govern
Local: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient,
a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística, en el que
consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.

S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Cottocer SL, amb N.I.F. número B-12459269, i
domicili a la CV-20 quilòmetre 6'45, d'Onda, per a l'ampliació de nau sense ús específic, a
la CV-20 quilòmetre 6'45, segons projecte tècnic adjunt redactat per l'Enginyer Tècnic Abel
García Gómez, visat pel col·legi professional corresponent amb data 5 d'octubre de 2004,
el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de
93.460'23 euros, i el constructor Arimca SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals).
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.

QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
CERÁMICAS BEN SL, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TERRABASTALL SENSE ÚS
DETERMINAT EN INTERIOR DE NAU, EN CAMÍ DEL PALMERAL, 11.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/101, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Cerámicas Ben SL, amb N.I.F. número B-12642419, i
domicili al carrer Gonzalo Puerto Mezquita 3º F Columbretes 2, de Castelló, per a la
construcció de terrabastall sense ús determinat en interior de nau, al carrer Camí del
Palmeral número 11, segons projecte tècnic adjunt redactat per l'Enginyer Tècnic Abel
García Gómez, visat pel col·legi professional corresponent amb data 10 de setembre de
2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que l'edifici sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbanitzable industrial SUR-6, pendent de
finalitzar la urbanització, 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 Cerámicas Ben SL, amb N.I.F. número B-12642419,
i domicili al carrer Gonzalo Puerto Mezquita 3º F Columbretes 2, de Castelló, per a la
construcció de terrabastall sense ús determinat en interior de nau, al carrer Camí del
Palmeral número 11, segons projecte tècnic adjunt redactat per l'Enginyer Tècnic Abel
García Gómez, visat pel col·legi professional corresponent amb data 10 de setembre de
2004, el qual inclou com annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres
es de 46.213'60 euros, i el constructor Kamel Salmi.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Existeix sistema separatiu de la xarxa de sanejament, l’edifici deurà contemplar dues
connexions (pluvials i residuals).
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea

econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA PER
S.A. MINERA CATALANO ARAGONESA, PER A L'AMPLIACIÓ DE NAUS SENSE ÚS
ESPECÍFIC, A LA CARRETERA CV-20 KM 7,5.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/98, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per S.A. Minera Catalano Aragonesa, amb N.I.F. número A44000230, i domicili a la carretera de Onda a Vila-real quilòmetre 7'5, d'Onda, per a
l'ampliació de naus sense ús específic, a la carretera de Onda a Vila-real quilòmetre 7'5,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Vicente Montroy,
visat pel col·legi professional corresponent amb data 6 de juny de 2004, el qual inclou como
annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el terreny sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà industrial, zona UI-8b, amb la
urbanització finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient,
a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística, en el que
consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a S.A. Minera Catalano Aragonesa, amb N.I.F.
número A-44000230, i domicili a la carretera de Onda a Vila-real quilòmetre 7'5, d'Onda,

per a l'ampliació de naus sense ús específic, a la carretera de Onda a Vila-real quilòmetre
7'5,segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Vicente Montroy,
visat pel col·legi professional corresponent amb data 6 de juny de 2004, el qual inclou como
annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 195.408'50 euros,
i el constructor Luis Batalla SA.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Durant les obres d'excavació no s'acceptaren marques de rodament de fang, ni terra en els
vials i voreres, havent de netejar-se aquests pels propis operaris de l'obra de manera
diària. Així mateix tampoc es permetran en la via pública abocaments procedents de la
neteja de les bótes de formigó, sent el promotor responsable de l'incompliment d'aquesta
orde.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

10è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER AUTOBUSES FURIÓ, S.L., PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA, PER TRASLLAT A
CAMINO VIEJO DE ONDA A CASTELLÓN, NÚMERO 7.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/51, instruït a instàncies de AUTOBUSES FURIÓ, S.L.,
sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de transport de viatgers per carretera, per trasllat
a Camino Viejo de Onda a Castellón, número 7.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
11è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER CORTE PORCELÁNICO, S.L.., PER A LEGALITZAR UN

DIPÒSIT FIX DE G.L.P. I INSTAL·LACIÓ RECEPTORA INDIVIDUAL, EN ACTIVITAT DE
TALL DE PECES CERÀMIQUES EN CARRER ISLAS CANARIAS, S/N (SEPES-2ª FASE).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/9, instruït a instàncies de CORTE PORCELÁNICO, S.L..,
sol·licitant llicència per a legalitzar un depòsit fix de G.L.P. i instal·lació receptora individual,
en activitat de tall de peces ceràmiques en carrer Islas Canarias, s/n (SEPES-2ª fase).
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats
Qualificades.
Vists els informes emesos per: el TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, l'Enginyer Tècnic
Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta NO es troba inclosa en el Decret 80/1991, de 13 de
maig, en relació amb el Decret 47/1990, de 12 de març, ambdós del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades
competències en matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.- Informar
expedients activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
serveis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, i l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei
3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
12è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER FELIPE J. BONACHE GUINOT, PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE CLÍNICA DENTAL, EN AVINGUDA CATALUNYA, NÚMERO 24, 1º-A.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació

del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/65, instruït a instàncies de FELIPE J. BONACHE GUINOT,
sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de clínica dental, en Avinguda Catalunya, número
24, 1º-A.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
13è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER FRITTA, S.L., PER A EXERCIR L'AMPLIACIÓ DE
L'ACTIVITAT DE FABRICACIÓ DE FRITAS, ESMALTS I COLORS CERÀMICS, EN CV-20
DE VILLARREAL DE PUEBLA DE ARENOSO, KM. 8.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“ Vist l'expedient número 643/04/56, instruït a instàncies de FRITTA, S.L., sol·licitant

llicència per a exercir l'ampliació de l'activitat de fabricació de fritas, esmalts i colors
ceràmics, en CV-20 de Villarreal de Puebla de Arenoso, km. 8.
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.
14è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER RAFAEL PAEZ DIAZ DE LA CAMPA, PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE CLÍNICA DENTAL, EN CARRER ALFONSO PALLARÉS, NÚMERO 6,
4º-A.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 9 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació
del Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/04/68, instruït a instàncies de RAFAEL PAEZ DIAZ DE LA
CAMPA, sol·licitant llicència per a exercir l'activitat de clínica dental, en carrer Alfonso
Pallarés, número 6, 4º-A..
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats

Qualificades.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal i els Serveis Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91,de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d’activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
15è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA “CARRERA
CICLISTA DE FEMINAS 2004”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Dinamització Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de maig de 2004, sobre sol·licitud de
subvenció a la Diputació Provincial, a l'empara de les Bases publicades en el Butlletí
Oficial de la Província, núm. 39 de data 30 de maç de 2004, per la qual es convoquen
ajudes a Entitats Publiques per a la realització d'Activitats Esportives, any 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern, de data 5 d'octubre de 2004, de la Diputació Provincial,
sobre la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per al finançament de l'Activitat
Esportiva de “Carrera Ciclista de Feminas 2004”, per import de 1.500 euros.

Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcadia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.”3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Diputació Provincial, per import de 1.500 euros, per
al finançament de l'Activitat Esportiva de “Carrera Ciclista de Feminas 2004”.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004 452 22608, per l'import de la subvenció, es a dir, 1.500 euros.
TERCER.- Que pel Servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
16è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA “ESCOLA
D'ESTIU I OCI NOCTURN 2004”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Dinamització Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de maig de 2004, sobre sol·licitud de
subvenció a la Diputació Provincial, a l'empara de les Bases publicades en el Butlletí
Oficial de la Província, núm. 39 de data 30 de maç de 2004, per la qual es convoquen
ajudes a Entitats Publiques per a la realització d'Activitats Esportives, any 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern, de data 5 d'octubre de 2004, de la Diputació Provincial,
sobre la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per al finançament de l'Activitat
Esportiva de “Escola d'Estiu i Oci Nocturn 2004”, per import de 800 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcadia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.”3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Diputació Provincial, per import de 800 euros, per al

finançament de l'Activitat Esportiva de “Escola d'Estiu i Oci Nocturn 2004”.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004 452 22608, per l'import de la subvenció, es a dir, 800 euros.
TERCER.- Que pel Servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
17è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA “ONDA JOVE
2004”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Dinamització Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de maig de 2004, sobre sol·licitud de
subvenció a la Diputació Provincial, a l'empara de les Bases publicades en el Butlletí
Oficial de la Província, núm. 39 de data 30 de maç de 2004, per la qual es convoquen
ajudes a Entitats Publiques per a la realització d'Activitats Esportives, any 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern, de data 5 d'octubre de 2004, de la Diputació Provincial,
sobre la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per al finançament de l'Activitat
Esportiva de “Onda Jove 2004”, per import de 2.000 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcadia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.”3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Diputació Provincial, per import de 2000 euros, per
al finançament de l'Activitat Esportiva de “Onda Jove 2004”.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004 452 22608, per l'import de la subvenció, es a dir, 2000 euros.
TERCER.- Que pel Servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

18è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA “ONDA
NATURA 2004”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Dinamització Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de maig de 2004, sobre sol·licitud de
subvenció a la Diputació Provincial, a l'empara de les Bases publicades en el Butlletí
Oficial de la Província, núm. 39 de data 30 de maç de 2004, per la qual es convoquen
ajudes a Entitats Publiques per a la realització d'Activitats Esportives, any 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern, de data 5 d'octubre de 2004, de la Diputació Provincial,
sobre la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per al finançament de l'Activitat
Esportiva de “Onda Natura 2004”, per import de 1.200 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcadia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.”3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Diputació Provincial, per import de 1.200 euros, per
al finançament de l'Activitat Esportiva de “Onda Natura 2004”.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004 452 22608, per l'import de la subvenció, es a dir, 1.200 euros.
TERCER.- Que pel Servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
19è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT ESPORTIVA “PARTIDA DE
PILOTA PROFESSIONAL 2004”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 8 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Dinamització Social, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de maig de 2004, sobre sol·licitud de
subvenció a la Diputació Provincial, a l'empara de les Bases publicades en el Butlletí
Oficial de la Província, núm. 39 de data 30 de maç de 2004, per la qual es convoquen

ajudes a Entitats Publiques per a la realització d'Activitats Esportives, any 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern, de data 5 d'octubre de 2004, de la Diputació Provincial,
sobre la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per al finançament de l'Activitat
Esportiva de “Partida de Pilota Professional 2004”, per import de 900 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcadia núm. 1172, de data 24 de juny de 2003, de delegació de
competències, el punt quart de la qual, lletra B), atribueix a la Comissió de Govern, apartat
A.”3. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Diputació Provincial, per import de 900 euros, per al
finançament de l'Activitat Esportiva de “Partida de Pilota Professional 2004”.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes de que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004 452 22608, per l'import de la subvenció, es a dir, 900 euros.
TERCER.- Que pel Servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
20è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER L’INEM, PER
A L’OBRA “LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord de la Comissió de Govern, de data 05/07/2004, sobre sol·licitud de subvenció a
l’INEM a l'empara de l’Ordre Ministerial de 26 d’octubre de 1998 (BOE 21/11/1998), per la
qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions per l’INEM, en l’àmbit de
col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors desocupats
en la realització d’obres i serveis d’interès general i social, amb un pressupost d’14.453,12
euros.
Vista la resolució de data de 21/07/2004, amb registre general d’entrada a aquest
Ajuntament de 03/08/04 de l’INEM, sobre concessió a l’Ajuntament d’Onda d’una subvenció
per l’obra “Limpieza y adecentamiento de diversas zonas del término municipal” de
14.000,00 euros.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;

i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003 de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), s’atribueix a la Comissió de
Govern "3. Sol·licitar i acceptar subvencions".
S'eleva a la Comissió de Govern la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de l’INEM, per import de 14.000,00 euros per a l’obra
“Limpieza y adecentamiento de diversas zonas del término municipal”.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la
partida pressupostària 2004-121-14100 i 2004-313-16000, per l’import de la subvenció, es
a dir, 14.000,00 euros.
TERCER.- Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d’acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
21è) PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ PER A FINANÇAR L'ACTIVITAT CULTURAL “FIRA DE
SANT MIQUEL 2004”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 10 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Local, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord de la Comissió de Govern, de data 19/04/2004, sobre sol·licitud de subvenció a
l'Excelentíssima Diputació Provincial de Castelló, a l'empara de les bases que regeixen la
concessió de subvencions a entitats publiques per a la realització d’activitats culturals any
2004 publicades al B.O.P. núm. 39 de 30 de març de 2004, amb un pressupost de
36.000,00 euros.
Vista la resolució de data de 20/10/2004 i Registre General d'entrada d'aquest Ajuntament,
de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Castelló, sobre concessió a l’Ajuntament
d’Onda d’una subvenció per la realització de la Fira de Sant Miquel 2004, per import de
3.000,00 euros.
Considerant el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim
Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals;
i la Resolució de l'Alcaldia número 1172/2003, de data 24 de juny de 2003, d’organització
municipal i delegació de competències, el punt quart, B.A), atribueix a la Comisió de
Govern "3. Sol·licitar i acceptar subvencions".
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de l’Excelentíssima Diputació Provincial de Castelló, per

import de 3.000,00 euros per a la realització de la Fira de Sant Miquel 2004.
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la
partida pressupostària corresponent, 2004.622.22608, per l’import de la subvenció, es a dir,
3.000,00 euros.
TERCER.- Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d’acord amb les bases de
la convocatòria, i es demane el lliurament de la subvenció.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

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'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI TOSALET D’ONDA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny, 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 de la urgència en el cobro per part de l’ Entitat
sol·licitant.
Vista la sol·licitud presentada per JUAN LOPEZ PEÑA, President de l’Associació de Veïns
del Barri Tosalet, en la que es demana el 30 % restant del pagament de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de maig de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Associació de Veïns Barri Tosalet, per import de 3.200,00
euros per a finançar despeses 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.

Núm. fra.
1125
85
54
TOTAL.........

Proveïdor
S.E.M.C.
AMBULANCIAS
FELIPE NACHER RIUS
Perito industrial
SUPER TOSALET
...........................................

Concepte
Servei ambulància, metge i
A.T.S.
Honoraris revisió materials

Import (€)
2.716,94 €

Compra productes diversos
........................................

180,74 €
3.248,00 €

350,32 €

Vist que l’import total de la justificació és superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga de l'Àrea 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
Barri Tosalet d’Onda (CIF: G-12431383) , corresponent a l'exercici 2004, per import de
3.200,00 euros per a finançar despeses d’activitats tradicionals festives i taurines de l’any
2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 960,00 euros a l'Entitat
l’Associació de Veïns Barri Tosalet d’Onda (CIF: G-12431383), corresponent al 30 per 100
restant de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 463 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
DE-2) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN BOLILLERAS ARTESA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i

Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny, 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 de la urgència en el cobro per part de l’ Entitat
sol·licitant.
Vista la sol·licitud presentada per CONSUELO FERNANDEZ LOPEZ, Presidenta de
l’Associació de Bolilleres d’Artesa, en la que es demana el pagament del 100 % de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Associació de Bolilleres d’Artesa, per import de 2.200,00
euros per a finançar despeses d’activitats culturals, juvenils i d’oci i temps lliure.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que la Presidenta de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm. fra.
120
20
015
064/04
1
2
25/2004
400326
F000051610
7
228/04
15035 /3
003037D
004137D
TOTAL.........

Proveïdor
Concepte
Asador Restaurante
500 entrepans
CLUB DE CAMPO
CARNICERIA XIMO GALLÉN, Compra de carn i embotits
S.L.
BAR JUSTA
150 racions de paella
FRUTAS Y VERDURAS
M.C. FORÉS PERIS
PANADERIA Y BOLLERIA
CASTAÑ, C.B.
PANADERIA Y BOLLERIA
CASTAÑ, C.B.
FER-VI FOTOCOPIAS
ARTESANIA BORDADA
GROS MERCAT

Compra melons d'Alger

Compra
productes
panaderia
Compra
productes
panaderia
840 Còpies B/N A4
Compra artesania
Compra
productes
alimentació
PANADERIA-BOLLERIA
Compra
productes
VTE. BALLESTER PÉREZ
panaderia
ESPECTÁCULOS TALÍA, S.L. Prestació servei taules i
cadires
AGUSTIN
MORATA Compra segells i sobres
GARGALLO
FRANCISCO
MARTI Compra beguda
BARCELO
ANA
ESTHER
MARTI Compra beguda
MATEU
...........................................
.......................................

Importe (€)
500,00 €
269,00 €
406,06 €
32,00 €
63,00 €
156,00 €
42,00 €
96,36 €
217,64 €
60,02 €
182,70 €
34,08 €
126,85 €
46,83 €
2.232,54 €

Vist que l’import total de la justificació és superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga de l'Àrea 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 de
Bolilleres d’Artesa (CIF: G-12608808) , corresponent a l'exercici 2004, per import de
2.200,00 euros per a finançar despeses de programes i activitats culturals, juvenils i d’oci i
temps lliure de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 2.200,00 euros a
l'Entitat l’Associació de Bolilleres d’Artesa (CIF: G-12608808), corresponent al 100 per 100
de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 48900 del vigent
Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
DE-3) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ BARRI SANT XUXIM.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny, 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 de la urgència en el cobro per part de l’ Entitat
sol·licitant.
Vista la sol·licitud presentada per LEONARDO MOLINA CORELLA, President de
l’Associació Barri Sant Xuxim, en la que es demana el pagament del 30 % restant 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 Barri San Xuxim, per import de 1.500,00 euros
per a finançar despeses d’activitats festives i tradicionals.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que la Presidenta de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les

despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Núm. fra.
25-A

Proveïdor
Comercial GIMENO, C.B.

Concepte
Compra de productes
diversos
3
Floristeria GLORIA
Compra de flors
750
SUPERTOT
Compra
productes
diversos
214
José Mª Ibáñez Rocher
Compra
de
carn
i
embotits
95/04
Levante Espectáculos
Loguer cadires i taules
per a les festes del barri
TOTAL......... ........................................... ........................................

Import (€)
100,14 €
70,00 €
210,00 €
127,61 €
1.100,00 €
1.607,75 €

Vist que l’import total de la justificació és superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga de l'Àrea 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 Barri Sant
Xuxim (CIF G-12452165) , corresponent a l'exercici 2004, per import de 1.500,00 euros per
a finançar despeses de programes i activitats culturals, juvenils i d’oci i temps lliure de l’any
2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 450,00 euros a
l’Associació Barri Sant Xuxim (CIF G-12452165), corresponent al 100 per 100 de la
subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 48900 del vigent
Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
DE-4) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA FORTALEZA.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny, 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 de la urgència en el cobro per part de l’ Entitat
sol·licitant.
Vista la sol·licitud presentada per LUIS AIBAR ROMERO, President de l’Associació de
Jubilats i Pensionistas “La Fortaleza”, en la que es demana el pagament del 30 % de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 29 de març de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a l’Associació de Jubilats i Pensioniste “La Fortaleza”, per
import de 4.700,00 euros .
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que rl President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº. fra.

Proveïdor

Concepte

368/04

ESPECTACULOS
TALIA,S.L.
LAURA
SANCHEZ
MARTINEZ
LAURA
SANCHEZ
MARTINEZ

Varietats festes associació

3.062,40

1er.semestre lloguer local
social
2º. Semestre lloguer local
social
TOTAL

1.673,38

Rebut
nº.2
Rebut
nº.3

Import €

1.673,38
6.409,16

Vist que l’import total de la justificació és superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga de l'Àrea 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
Jubilats i Pensionistas “La Fortaleza” (G-12044608) , corresponent a l'exercici 2004, per

import de 4.700,00 euros per a finançar despeses de promoció d’associació i prestació de
serveis de l’any 2004.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 1.410,00 euros a
l'Entitat l’Associació de Jubilats i Pensionistas “La Fortaleza” (G-12044608)), corresponent
al 30 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.
DE-5) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 11 de novembre de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, Contractació i
Serveis, per Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny, 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 de la urgència en el cobro per part de l’ Entitat
sol·licitant.
Vista la sol·licitud presentada per SALVADOR BELENGUER SALES, President de “Unión
Musical d’Onda”, en la que es demana el pagament del 30 % de la subvenció concedida
per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 31 de maig de 2004, pel que s'aprova la
subvenció per a l’any 2004 a Unió Musical Santa Cecilia d’Onda, per import de 92.000,00
euros .
Vist que d'acord amb les certificacions aportades, l'Entitat esmentada no es deutora amb la
Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l'Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.

Núm.fra.

Proveïdor

Concepte

Importe (€)

Nòm. 01/2004

Ignacio Pejó Usó

Nòmina gener 2004

1.174,52 €

Nòm. 02/2004

Ignacio Pejó Usó

Nòmina febrer 2004

1.174,52 €

Nòm. 03/2004

Ignacio Pejó Usó

Nòmina març 2004

1.174,52 €

Nòm. 04/2004

Ignacio Pejó Usó

Nòmina abril 2004

1.174,52 €

Nòm. 05/2004

Ignacio Pejó Usó

Nòmina maig 2004

1.174,52 €

Nòm. 06/2004

Ignacio Pejó Usó

Nòmina juny 2004

1.174,52 €

Nòm. 07/2004

Ignacio Pejó Usó

Nòmina juliol 2004

1.174,52 €

Nóm. 01/2004

José Antonio Cavero García

Nòmina gener 2004

1.262,26 €

Nóm. 02/2004

José Antonio Cavero García

Nòmina febrer 2004

1.262,26 €

Nóm. 03/2004

José Antonio Cavero García

Nòmina març 2004

1.262,26 €

Nóm. 04/2004

José Antonio Cavero García

Nòmina abril 2004

1.262,26 €

Nóm. 05/2004

José Antonio Cavero García

Nòmina maig 2004

1.262,26 €

Nóm. 06/2004

José Antonio Cavero García

Nòmina juny 2004

1.262,26 €

Nóm. 01/2004

Clara Mª Blat Barrachina

Nòmina gener 2004

1.013,10 €

Nóm. 02/2004

Clara Mª Blat Barrachina

Nòmina febrer 2004

1.151,79 €

Nóm. 03/2004

Clara Mª Blat Barrachina

Nòmina març 2004

1.151,79 €

Nóm. 04/2004

Clara Mª Blat Barrachina

Nòmina abril 2004

1.151,79 €

Nóm. 05/2004

Clara Mª Blat Barrachina

Nòmina maig 2004

1.151,79 €

Nóm. 06/2004

Clara Mª Blat Barrachina

Nòmina juny 2004

1.151,79 €

Nóm. 01/2004

Eloy Puertas López

Nòmina gener 2004

632,04 €

Nóm. 02/2004

Eloy Puertas López

Nòmina febrer 2004

632,04 €

Nóm. 03/2004

Eloy Puertas López

Nòmina març 2004

632,04 €

Nóm. 04/2004

Eloy Puertas López

Nòmina abril 2004

632,04 €

Nóm. 05/2004

Eloy Puertas López

Nòmina maig 2004

632,04 €

Nóm. 06/2004

Eloy Puertas López

Nòmina juny 2004

632,04 €

Nóm. 01/2004

Ana Mª Archiles Valls

Nòmina gener 2004

581,98 €

Nóm. 02/2004

Ana Mª Archiles Valls

Nòmina febrer 2004

581,98 €

Nóm. 03/2004

Ana Mª Archiles Valls

Nòmina març 2004

581,98 €

Nóm. 04/2004

Ana Mª Archiles Valls

Nòmina abril 2004

581,98 €

Nóm. 05/2004

Ana Mª Archiles Valls

Nòmina maig 2004

581,98 €

Nóm. 06/2004

Ana Mª Archiles Valls

Nòmina juny 2004

581,98 €

Nóm. 01/2004

Inmaculada Montesinos García

Nòmina gener 2004

1.013,65 €

Nóm. 02/2004

Inmaculada Montesinos García

Nòmina febrer 2004

1.013,65 €

Nóm. 03/2004

Inmaculada Montesinos García

Nòmina març 2004

1.013,65 €

Nóm. 04/2004

Inmaculada Montesinos García

Nòmina abril 2004

1.013,65 €

Nóm. 05/2004

Inmaculada Montesinos García

Nòmina maig 2004

1.013,65 €

Nóm. 06/2004

Inmaculada Montesinos García

Nòmina juny 2004

1.013,65 €

Nóm. 01/2004

Vte. Julio Navarro Porcar

Nòmina gener 2004

870,68 €

Nóm. 02/2004

Vte. Julio Navarro Porcar

Nòmina febrer 2004

870,68 €

Nóm. 03/2004

Vte. Julio Navarro Porcar

Nòmina març 2004

870,68 €

Nóm. 04/2004

Vte. Julio Navarro Porcar

Nòmina abril 2004

870,68 €

Nóm. 05/2004

Vte. Julio Navarro Porcar

Nòmina maig 2004

870,68 €

Nóm. 06/2004

Vte. Julio Navarro Porcar

Nòmina juny 2004

870,68 €

Nóm. 01/2004

José Luis Carratalá Caballer

Nòmina gener 2004

270,00 €

Nóm. 02/2004

José Luis Carratalá Caballer

Nòmina febrer 2004

270,00 €

Nóm. 03/2004

José Luis Carratalá Caballer

Nòmina març 2004

270,00 €

Nóm. 04/2004

José Luis Carratalá Caballer

Nòmina abril 2004

270,00 €

Nóm. 05/2004

José Luis Carratalá Caballer

Nòmina maig 2004

270,00 €

Nóm. 06/2004

José Luis Carratalá Caballer

Nòmina juny 2004

270,00 €

Nóm. 01/2004

Javier Iborra Novella

Nòmina gener 2004

519,65 €

Nóm. 02/2004

Javier Iborra Novella

Nòmina febrer 2004

519,65 €

Nóm. 03/2004

Javier Iborra Novella

Nòmina març 2004

519,65 €

Nóm. 04/2004

Javier Iborra Novella

Nòmina abril 2004

519,65 €

Nóm. 05/2004

Javier Iborra Novella

Nòmina maig 2004

519,65 €

Nóm. 06/2004

Javier Iborra Novella

Nòmina juny 2004

519,65 €

Nóm. 01/2004

German Monferrer Quintana

Nòmina gener 2004

462,83 €

Nóm. 02/2004

German Monferrer Quintana

Nòmina febrer 2004

462,83 €

Nóm. 03/2004

German Monferrer Quintana

Nòmina març 2004

462,83 €

Nóm. 04/2004

German Monferrer Quintana

Nòmina abril 2004

462,83 €

Nóm. 05/2004

German Monferrer Quintana

Nòmina maig 2004

462,83 €

Nóm. 06/2004

German Monferrer Quintana

Nòmina juny 2004

462,83 €

Nóm. 01/2004

Ana Verónica Gayet Guinot

Nòmina gener 2004

444,26 €

Nóm. 02/2004

Ana Verónica Gayet Guinot

Nòmina febrer 2004

444,26 €

Nóm. 03/2004

Ana Verónica Gayet Guinot

Nòmina març 2004

444,26 €

Nóm. 04/2004

Ana Verónica Gayet Guinot

Nòmina abril 2004

444,26 €

Nóm. 05/2004

Ana Verónica Gayet Guinot

Nòmina maig 2004

444,26 €

Nóm. 06/2004

Ana Verónica Gayet Guinot

Nòmina juny 2004

444,26 €

Nóm. 01/2004

Fortunato García Alcón

Nòmina gener 2004

939,41 €

Nóm. 02/2004

Fortunato García Alcón

Nòmina febrer 2004

939,41 €

Nóm. 03/2004

Fortunato García Alcón

Nòmina març 2004

939,41 €

Nóm. 04/2004

Fortunato García Alcón

Nòmina abril 2004

939,41 €

Nóm. 05/2004

Fortunato García Alcón

Nòmina maig 2004

939,41 €

Nóm. 06/2004

Fortunato García Alcón

Nòmina juny 2004

939,41 €

Nóm. 01/2004

Joan A. Soriano Ballesteros

Nòmina gener 2004

760,27 €

Nóm. 02/2004

Joan A. Soriano Ballesteros

Nòmina febrer 2004

760,27 €

Nóm. 03/2004

Joan A. Soriano Ballesteros

Nòmina març 2004

760,27 €

Nóm. 04/2004

Joan A. Soriano Ballesteros

Nòmina abril 2004

760,27 €

Nóm. 05/2004

Joan A. Soriano Ballesteros

Nòmina maig 2004

760,27 €

Nóm. 06/2004

Joan A. Soriano Ballesteros

Nòmina juny 2004

760,27 €

Nóm. 01/2004

Juan M. Pitarch Herrera

Nòmina gener 2004

1.262,00 €

Nóm. 02/2004

Juan M. Pitarch Herrera

Nòmina febrer 2004

1.262,00 €

Nóm. 03/2004

Juan M. Pitarch Herrera

Nòmina març 2004

1.262,00 €

Nóm. 04/2004

Juan M. Pitarch Herrera

Nòmina abril 2004

1.262,00 €

Nóm. 05/2004

Juan M. Pitarch Herrera

Nòmina maig 2004

1.262,00 €

Nóm. 06/2004

Juan M. Pitarch Herrera

Nòmina juny 2004

1.262,00 €

Nóm. 01/2004

Enrique D. Marin Monfort

Nòmina gener 2004

760,27 €

Nóm. 02/2004

Enrique D. Marin Monfort

Nòmina febrer 2004

760,27 €

Nóm. 03/2004

Enrique D. Marin Monfort

Nòmina març 2004

760,27 €

Nóm. 04/2004

Enrique D. Marin Monfort

Nòmina abril 2004

760,27 €

Nóm. 05/2004

Enrique D. Marin Monfort

Nòmina maig 2004

760,27 €

Nóm. 06/2004

Enrique D. Marin Monfort

Nòmina juny 2004

760,27 €

Nóm. 01/2004

Salvador Martí Pons

Nòmina gener 2004

632,04 €

Nóm. 02/2004

Salvador Martí Pons

Nòmina febrer 2004

632,04 €

Nóm. 03/2004

Salvador Martí Pons

Nòmina març 2004

632,04 €

Nóm. 04/2004

Salvador Martí Pons

Nòmina abril 2004

632,04 €

Nóm. 05/2004

Salvador Martí Pons

Nòmina maig 2004

632,04 €

Nóm. 06/2004

Salvador Martí Pons

Nòmina juny 2004

632,04 €

Nóm. 01/2004

Alejandra Martí Insa

Nòmina gener 2004

210,00 €

Nóm. 02/2004

Alejandra Martí Insa

Nòmina febrer 2004

210,00 €

Nóm. 03/2004

Alejandra Martí Insa

Nòmina març 2004

210,00 €

Nóm. 04/2004

Alejandra Martí Insa

Nòmina abril 2004

210,00 €

Nóm. 05/2004

Alejandra Martí Insa

Nòmina maig 2004

210,00 €

Nóm. 06/2004

Alejandra Martí Insa

Nòmina juny 2004

210,00 €

Nóm. 01/2004

Emma Palmi Mendoza

Nòmina gener 2004

1.013,10 €

Nóm. 02/2004

Emma Palmi Mendoza

Nòmina febrer 2004

1.013,10 €

Nóm. 03/2004

Emma Palmi Mendoza

Nòmina març 2004

1.013,10 €

Nóm. 04/2004

Emma Palmi Mendoza

Nòmina abril 2004

1.013,10 €

Nóm. 05/2004

Emma Palmi Mendoza

Nòmina maig 2004

1.013,10 €

Nóm. 06/2004

Emma Palmi Mendoza

Nòmina juny 2004

1.013,10 €

Nóm. 01/2004

Mª Teresa Buendía López

Nòmina gener 2004

1.279,65 €

Nóm. 02/2004

Mª Teresa Buendía López

Nòmina febrer 2004

1.279,65 €

Nóm. 03/2004

Mª Teresa Buendía López

Nòmina març 2004

1.279,65 €

Nóm. 04/2004

Mª Teresa Buendía López

Nòmina abril 2004

1.279,65 €

Nóm. 05/2004

Mª Teresa Buendía López

Nòmina maig 2004

1.279,65 €

Nóm. 06/2004

Mª Teresa Buendía López

Nòmina juny 2004

1.279,65 €

TOTAL..........

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

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

92.478,05 €

Vist que l’import total de la justificació és superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l'informe de la psicòloga de l'Àrea de Participació Ciutadana, encarregada de la
tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s'atribueix a la Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a subvencions
que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l’Entitat Unió Musical
Santa Cecilia d’Onda (CIF nº. G-12039145), corresponent a l'exercici 2004, per import de
92.000,00 euros per a finançar despeses de prestació de serveis a l’Ajuntament,
d’actuacions musicals en manifestacions ciutadanes i altres.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 36.675,99 euros a
l'Entitat Unió Musical Santa Cecilia d’Onda (CIF nº. G-12039145), corresponent al 30 per
100 de la subvenció per a l'exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 451 48900 del
vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.

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 deu
hores i cinquanta minuts del dia del seu començament, de tot la qual cosa, done fe.

