ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA U DE MARÇ DE DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
u de març 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 23 DE FEBRER 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 23 de
febrer de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria d'aquesta
sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DEL
CONCURS ESCOLAR RECICLART-2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de febrer de 2004, de la Tinent Alcalde delegada de l’Àrea de Cultura,
que es passa a transcriure literalment:
“Vistes les Bases Específiques reguladores del Concurs Escolar Reciclart-2004, que han
estat redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament.
Atés que el Ple Municipal en sessió del 25-03-2002 va aprovar les Bases Generals
Reguladores de les Subvencions de data 01-03-2002, que van ser publicades en el BOP
núm. 64 de data 28-05-2002.
Vist l’informe tècnic-jurídic emés pel Cap de Secció de Secretaria, i el de la Intervenció

Municipal en el qual s’acredita la retenció de crèdit suficient.
I segons les competències atribuïdes per l’article 53 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i la Resolució de l’Alcaldia número
1172 de data 24 de juny de 2003 de delegació de competències.
Aquesta Tinent d’Alcalde de Cultura eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta
d’acord:
1r.- Aprovar les Bases Específiques reguladores de l’atorgament de premis amb motiu del
Concurs Escolar Reciclart-2004.
2n.- Aprovar l’autorització de la despesa per import de 2.481,29 euros, a càrrec de les
partides núm. 2004 121 48100 i núm. 2004 451 22608 del vigent Pressupost Ordinari.
3r.- Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes Municipal i Butlletí Oficial
de la Província.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'ECONOMIA,
HISENDA I OCUPACIÓ PER A FINANÇAR LA CONTRACTACIÓ D'UN TREBALLADOR
ATURAT PER A PROJECTE “SERVEIS SOCIALS A DOMICILI”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència,
que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre de Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, de 30 de desembre de
2003, publicada en el DOGV de 6 de febrer de 2004, per la qual es regula el Programa
d’Ocupació Pública i d'interès Social, programa EMCORP, i dona publicitat a la línia de
crèdit i a l’import global màxim adreçat a finançar la concessió de les subvencions en l’any
2004.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 20 de febrer de
2004 i nombre d’operació 2.2004.1.00701.
I segons les competències atribuïdes per l'art. 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, l'art. 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i la Resolució de l'Alcaldia número 1172 de data 24 de juny
de 2003 de delegació de competències, que atribueix a la Comissió de Govern en el punt
quart B, lletra A “3.Sol.licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, subvenció per a la
contractació d’un treballador aturat per a l’execució d’obres i/o de serveis d'interès general i
social a l'empara de l'Ordre de 30-12-03, publicada en el DOGV de 6 de febrer de 2003,
per import de 6.022,13 euros.
SEGON.- Aprovar el projecte a desenvolupar per un treballador (peó): Serveis
personalitzats de caràcter quotidià de prestació de serveis a domicili.

TERCER.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Ordre de 30 de
desembre de 2003, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
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.
4t) PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'ECONOMIA,
HISENDA I OCUPACIÓ PER A FINANÇAR LA CONTRACTACIÓ D'UN TREBALLADOR
ATURAT PER AL PROJECTE “SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT D'ESPAIS
PÚBLICS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència,
que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre de Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, de 30 de desembre de
2003, publicada en el DOGV de 6 de febrer de 2004, per la qual es regula el Programa
d’Ocupació Pública i d'interès Social, programa EMCORP, i dóna publicitat a la línia de
crèdit i a l’import global màxim adreçat a finançar la concessió de les subvencions en l’any
2004.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 20 de febrer de
2004 i nombre d’operació 2.2004.1.00701.
I segons les competències atribuïdes per l'art. 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, l'art. 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i la Resolució de l'Alcaldia número 1172 de data 24 de juny
de 2003 de delegació de competències, que atribueix a la Comissió de Govern en el punt
quart B, lletra A “3.Sol.licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, subvenció per a la
contractació d’un treballador aturat per a l’execució d’obres i/o de serveis d'interès general i
social a l'empara de l'Ordre de 30-12-03, publicada en el DOGV de 6 de febrer de 2003,
per import de 6.022,13 euros.
SEGON.- Aprovar el projecte a desenvolupar per un treballador (peó): Serveis de vigilància
i seguretat d’espais públics.
TERCER.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Ordre de 30 de
desembre de 2003, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
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.
5è)
PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA
D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ PER A FINANÇAR LA CONTRACTACIÓ D'UN
TREBALLADOR ATURAT PER AL PROJECTE “PROGRAMA D'AJUDES A JOVES AMB
DIFICULTATS SOCIALS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència,
que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre de Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, de 30 de desembre de
2003, publicada en el DOGV de 6 de febrer de 2004, per la qual es regula el Programa
d’Ocupació Pública i d'interès Social, programa EMCORP, i dóna publicitat a la línia de
crèdit i a l’import global màxim adreçat a finançar la concessió de les subvencions en l’any
2004.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 20 de febrer de
2004 i nombre d’operació 2.2004.1.00701.
I segons les competències atribuïdes per l'art. 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, l'art. 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i la Resolució de l'Alcaldia número 1172 de data 24 de juny
de 2003 de delegació de competències, que atribueix a la Comissió de Govern en el punt
quart B, lletra A “3.Sol.licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, subvenció per a la
contractació d’un treballador aturat per a l’execució d’obres i/o de serveis d'interès general i
social a l'empara de l'Ordre de 30-12-03, publicada en el DOGV de 6 de febrer de 2003,
per import de 6.022,13 euros.
SEGON.- Aprovar el projecte a desenvolupar per un treballador (peó): Programa d’ajuda a
joves amb dificultats socials.
TERCER.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Ordre de 30 de
desembre de 2003, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
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.
6è)
PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA
D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ PER A FINANÇAR LA CONTRACTACIÓ D'UN
TREBALLADOR ATURAT PER A PROJECTE “RECOLZAMENT A LA REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS CULTURALS”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta

d'acord de data 24 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea de Presidència,
que es passa a transcriure literalment:
“Vista l'Ordre de Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, de 30 de desembre de
2003, publicada en el DOGV de 6 de febrer de 2004, per la qual es regula el Programa
d’Ocupació Pública i d'interès Social, programa EMCORP, i dóna publicitat a la línia de
crèdit i a l’import global màxim adreçat a finançar la concessió de les subvencions en l’any
2004.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit de data 20 de febrer de
2004 i nombre d’operació 2.2004.1.00701.
I segons les competències atribuïdes per l'art. 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, l'art. 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i la Resolució de l'Alcaldia número 1172 de data 24 de juny
de 2003 de delegació de competències, que atribueix a la Comissió de Govern en el punt
quart B, lletra A “3.Sol.licitar i acceptar subvencions”.
S'eleva a la Junta de Govern Local, la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, subvenció per a la
contractació d’un treballador aturat per a l’execució d’obres i/o de serveis d'interès general i
social a l'empara de l'Ordre de 30-12-03, publicada en el DOGV de 6 de febrer de 2003,
per import de 6.022,13 euros.
SEGON.- Aprovar el projecte a desenvolupar per un treballador (peó): Recolzament a la
realització d’activitats culturals.
TERCER.- Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Ordre de 30 de
desembre de 2003, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels
documents precisos, així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents
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.
7è) PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 06/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 de febrer 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 6/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta
proposta efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de

28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003 , de
delegació de competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de
Govern: “7.- Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.Reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses
adquirides legalment, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d’interessos”.
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes
en la proposta d'operacions a ordenar núm. 6/2004 per import de 112.422,15 euros (CENT
DOTZE MIL QUATRE CENTS VINT I DOS EUROS AMB QUINZE CÉNTIMS)
Nº.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

N.I.F.
A46138921
A46138921
A46138921
A46138921
A28354520
B46394987
A46100814
E12048385
18905510Q
18885352Y
18885352Y
73380797X
E12440467
B12604880
B12217204
E12048385
E12440467
18885352Y
B12604880
E12440467
B46394987
B12475273
B12007720
B12007720
73353955D
A28328029
B12604880
18885352Y
B46394987
B12007720
A46138921
B12520532
B12393948
18885352Y

TITULAR
ELECTRONIC TRAFIC S A
ELECTRONIC TRAFIC S A
ELECTRONIC TRAFIC S A
ELECTRONIC TRAFIC S A
CEDIPSA
ELECTRONICA GUIREX S L
WINTON IBERICA S A
TALLERES GAGIMA C B
MU¥OZ CUBERO JOAQUIN
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MARTINEZ FRANCO ANGEL
CHAUME SANSANO FRANCISCO
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
MOTORONDA S L
GYFSA DISTRIBUCIONES S L
TALLERES GAGIMA C B
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
MARTINEZ FRANCO ANGEL
MOTORONDA S L
CRISTALERIA JOSE MARTINEZ C B
ELECTRONICA GUIREX S L
SUMELECO S L
MAQUIVER S L
MAQUIVER S L
FALAGAN SANSANO ANTONIO
CANTERA LA TORRETA S A
MOTORONDA S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL
ELECTRONICA GUIREX S L
MAQUIVER S L
ELECTRONIC TRAFIC S A
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
LIMPIEZAS ESPADAN S L
MARTINEZ FRANCO ANGEL

IMPORT
371,04
65,36
33,81
360,57
2,00
841,00
232,00
29,58
2.614,40
575,13
675,83
763,86
42,18
71,92
29,60
83,43
49,14
24,42
1.308,68
60,48
1.822,36
606,54
78,08
2.889,00
29,36
154,28
146,18
180,39
133,40
11.824,72
169,34
1.389,89
742,40
1.037,46

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
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

20461069Q
72622945P
A83052407
A83052407
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12264297
B12202503
73382695E
B29870052
B12286506
18968591P
A12455515
A12455515
52790949S
A46229290
Q1266002C
B96923198
B12448643
B12448643
A12377297
A46306577
B12520532
A28354520
B12334371
B12334371
18931082N
18931082N
18931082N
18931082N
18931082N
A28354520
18931082N
A08511032
73368146D
18931082N
A08009722
A08009722

GIMENEZ GIMENEZ PILAR
LARRAINZAR BENITO MARIA NIEVES
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
MOLINER GARCIA M PILAR
EDICIONES ENTROPIA S L
HERMANOS MONFERRER S L
GOMEZ MONTOLIU JUAN CARLOS
MEDIOS DE AZAHAR S A
MEDIOS DE AZAHAR S A
AGULLEIRO VENTURA JOSE PASCUAL
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS
GESTION CUATROCIENTOS S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA S A
COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S A
PROJARDIN OBRAS Y SERVICIOS S L
CEDIPSA
HIJOS DE REGINA PERIS S L
HIJOS DE REGINA PERIS S L
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
CEDIPSA
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
TRAMA DE GASLLAR S A
NAVARRO PASTOR JOSE
SERRANO MONTOLIU JUAN SALVADOR
GAS NATURAL CEGAS S A
GAS NATURAL CEGAS S A
TOTAL

386,35
334,57
32,55
135,00
1.976,14
2.423,38
2.700,85
2.515,75
2.758,71
5.326,38
2.265,82
2.147,25
3.023,90
278,86
2.649,44
11.747,32
1.882,67
465,16
696,00
7.667,60
174,00
348,00
348,00
174,00
193,14
2.289,01
1.412,32
191,98
271,94
21.665,65
1.788,93
395,46
403,21
28,79
54,00
13,84
50,85
28,56
76,99
36,88
126,18
121,10
792,43
13,95
28,99
106,57
435,85
112.422,15

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta

d'operacions a ordenar núm. 6/2004 per import de 112.422,15 euros (CENT DOTZE MIL
QUATRE CENTS VINT I DOS EUROS AMB QUINZE CÉNTIMS) “
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 RECONEIXEMENT DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL CONSELL DE FESTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 25 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per VICENTE GALVER NEBOT, President del CONSELL
DE FESTES D'ONDA (G-12560165) en la que es demana la bestreta del pagament de la
subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004, mitjançant l’aprovació de la
subvenció nominativa en les Bases d’Execució del Pressupost de l’Exercici 2004.
Vist l'article 13 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Exercici 2004, en el que
s’aprove al Consell de Festes d'Onda la quantitat de 464.000,00 euros.
Vist l'article 30.3 de les Bases d’Execució del Pressupost 2004, en el qual s’especifica la
possibilitat del cobrament del 70 % de les bestretes de subvencions.
Vista la fiscalització de la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució núm. 11.172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències en
la Comissió de Govern.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:
Pda. Pressupostària
2004 452 48901

Perceptor
CONSELL DE FESTES
D'ONDA
70 % subv. 2004

N.I.F.

Import - Euros

G-12560165

324.800,00

2on.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE BESTRETA DEL 70 % DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A LA 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 25 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vista la sol·licitud presentada per SALVADOR BELENGUER SALES, President de la
UNION MUSICAL DE ONDA (G-12039145), en la que es demana la bestreta del 70 % del
pagament de la subvenció per a l'exercici 2004.
Vist que segons Conveni de col·laboració firmat amb l'Ajuntament d'Onda en data 15 de
maig de 1996, l'Entitat “UNIÓN MUSICAL SANTA CECÍLIA DE ONDA” té concedida una
subvenció per a finançar despeses de PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT,
D'ACTUACIONS MUSICALS EN ACTES CIVICO-CIUTADANS I DE COL·LABORACIÓ EN
ALTRES MANIFESTACIONS CULTURALS, COMPLEMENTANT ALS FINS MUNICIPALS
EN ESTA ÀREA, PER MITJÀ DE L'ENSENYANÇA I FORMACIÓ MUSICAL ALS VEÏNS,
l'import total de la qual, amb els increments del I.PC, l'any 2004 és de 79.034,30 euros.
Vist l'article 30.3 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'any 2004, en el que
s'especifica la possibilitat de la bestreta del 70 %.
Vista la fiscalització de la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució núm. 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de delegació de competències a la
Comissió de Govern.
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:
Pda. Pressupostària
2004 451 48900

Perceptor

N.I.F.

UNION MUSICAL STA.CECILIA G12039145
DE ONDA
70 % subv. 2004

Import - Euros
55.324,01

2on.- Aprovar l'ordenació de pagament de l' obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
10è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER ONDA
COGENERACIÓN S.L., PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PANTALLA COM A MESURA
CORRECTORA, A LA CARRETERA DE ONDA A VILA-REAL KM 3'5.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:

“Vist l'expedient número 883/01/89, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Onda Cogeneración S.L., amb N.I.F. número B-12461752, i
domicili a la carretera de Onda a Vila-real km 3'5, d'Onda, per a la construcció de pantalla
com a mesura correctora, a la carretera de Onda a Vila-real km 3'5, segons projecte tècnic
adjunt redactat per l’Enginyer Industrial Juan F. Catalá Belliure, i visat pel col·legi
professional corresponent amb data 16 de febrer de 2001, el qual inclou como annex
estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el terreny sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà industrial sector UI-6, amb la
urbanització finalitzada, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
Comissió de Govern: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Onda Cogeneración S.L., amb N.I.F. número B12461752, i domicili a la carretera de Onda a Vila-real km 3'5, d'Onda, per a la construcció
de pantalla com a mesura correctora, a la carretera de Onda a Vila-real km 3'5, segons
projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Industrial Juan F. Catalá Belliure, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 16 de febrer de 2001, el qual inclou como
annex estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 190.659'34 euros,
i el constructor Esvicar Construcciones 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.
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.
11è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
ALFABEGA DECORACIONES CERÁMICAS S.L., PER A LA REALITZACIÓ DE LES
OBRES DE 2ª I 3ª FASE DE NAUS ADOSSADES, AL CARRER ILLES BALEARS,
NÚMERO 9, PARCEL·LA L-12 DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL COLADOR.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 883/02/12, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Alfabega Decoraciones Cerámicas S.L., amb N.I.F. Número
B-12386447, i domicili al carrer Borriol 84, nau 12, de Vila-real, per a la realització de les
obres de 2ª i 3ª fase de naus adossades, al carrer Illes Balears, número 9, parcel·la L-12
del polígon industrial el Colador, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer
Tècnic Industrial Casiano García Valls, i visat pel col·legi professional corresponent amb
data 14 de desembre de 2001, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut.

Vist que el solar sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbanizable industrial sector SUR-1,
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 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
Comissió de Govern: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Alfabega Decoraciones Cerámicas S.L., amb N.I.F.
Número B-12386447, i domicili al carrer Borriol 84, nau 12, de Vila-real, per a la realització
de les obres de 2ª i 3ª fase de naus adossades, al carrer Illes Balears, número 9,
parcel·la L-12 del polígon industrial el Colador, segons projecte tècnic adjunt redactat per
l’Enginyer Tècnic Industrial Casiano García Valls, i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 14 de desembre de 2001, el qual inclou como annex estudi bàsic
de seguretat i salut. El pressupost de les obres es de 173.069'65 euros, i el constructor
Construcciones Fransomar SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
El Tècnic és competent per a la redacció del projecte.
Per als abocaments d'aigües residuals, hauran de sol·licitar autorització a l'Ajuntament, el
qual la concedirà amb les condicions d'abocament que es fixen, no havent de connectar a
la xarxa d'aigües residuals, fins que haja obtingut la corresponent autorització
d'abocament.

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.
12è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES SOL·LICITADA PER
ANTONIO RIBES DIAGO, PER A L'AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL, A LA
CARRETERA CV-20 KM 58.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/02/108, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
de llicència d'obres formulada per Antonio Ribes Diago, amb N.I.F. Número 73.348.042-F, i
domicili a la carretera CV-20 km 58, d'Onda, per a l'ampliació de nau industrial, a la
carretera CV-20 km 58, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Vicene Montroy Meneu, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 7
d'octubre de 2002, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que el solar sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà industrial sector 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 2003, de
delegació de competències, el punt quart de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la
Comissió de Govern: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Antonio Ribes Diago, amb N.I.F. Número
73.348.042-F, i domicili a la carretera CV-20 km 58, d'Onda, per a l'ampliació de nau
industrial, a la carretera CV-20 km 58, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Enginyer
Tècnic Industrial Vicente Montroy Meneu, i visat pel col·legi professional corresponent amb
data 7 d'octubre de 2002, el qual inclou como annex estudi bàsic de seguretat i salut. El
pressupost de les obres es de 31.720'16 euros, i el constructor Bienvenido Carboneras.
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 llicència per a la instal·lació de l'activitat a nom de Azulejos y Gres Antonio Ribes
S.L.
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.
13è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER AL MUNTATGE D’UNA GRUA
AL CARRER NÀPOLS 12-14, SOL·LICITADA PER ABICEMA S.L.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de febrer 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 Abicema S.L., amb N.I.F. número B-50967777 i domicili al carrer
Joaquín Costa, número 2-6º-D, de Zaragoza, per a la instal·lació d’una grua al carrer
Nàpols 12-14, segons projecte redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Luis Carlos
Pallarés Escalera.
Vist que en la Comissió de Govern, de data 10 de novembre de 2003, es concedeix a
Planificaciones Urbanísticas Damadavi SL, llicència per a la construcció d'un edifici
compost de 24 vivendes, locals, i garatge en soterrani, al carrer Nàpols 12, 14, 14A, motiu
que origine la sol·licitud d’instal·lació de la grua.
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 de 2003, de delegació de competències,
el punt primer de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern: “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 18
de febrer de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Abicema S.L., al
carrer Nàpols 12-14, segons projecte redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial José Corma
Saura.
SEGON.- La grua no podrà funcionar fins l'obtenció de la llicència de posta en
funcionament, devent presentar per obtenir la mencionada llicència els corresponents
certificats del muntador de la grua i del tècnic director de la instal·lació.
TERCER.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
14è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER AL MUNTATGE DE LA GRUA
SOL·LICITADA PER CONSTRUCCIONES RIBESALBES S.L., AL CARRER SANT
JORGE CANTÓ AVINGUDA PAÍS VALENCIÀ 130.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 20 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient número 8834/04/4, que s’instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Construcciones Ribesalbes S.L., amb N.I.F. número B-12294054 i
domicili al carrer Portugal, parcel·la 77, de Castellón, per a la instal·lació d’una grua al
carrer Sant Jorge cantó a l'avinguda País Valencià, 130, segons projecte redactat per
l’Enginyer Industrial Miguel Angel Boix Trilles.
Vist que en la Comissió de Govern, de data 29 de desembre de 2003, es concedeix a
Besanant Inmobiliaria SL, llicència per a la construcció d'un edifici compost de 15 vivendes,
locals, i dos soterranis a l'avinguda del País Valencià 130, motiu que origine la sol·licitud
d’instal·lació de la grua.
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 de 2003, de delegació de competències,
el punt primer de la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la Comissió de Govern: “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 18

de febrer de 2004, favorable a l’atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Concedir llicència per al muntatge de la grua sol·licitada per Construcciones
Ribesalbes S.L., al carrer Sant Jorge cantó avinguda País Valencià 130, segons projecte
redactat per l’Enginyer Industrial Miguel Angel Boix Trilles.
SEGON.- La grua no podrà funcionar fins l'obtenció de la llicència de posta en
funcionament, devent presentar per obtenir la mencionada llicència els corresponents
certificats del muntador de la grua i del tècnic director de la instal·lació.
TERCER.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
15è) PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR SUR-10 (“LA TRENCADELLA“).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist que per mitjà d'acord plenari de data 29 de març de 1999 va ser aprovat i adjudicat
definitivament a l´Agrupació d'Interès Urbanístic “La Trencadella“, per al seu
desenvolupament pel procediment de gestió indirecta, el Programa d'Actuació Integrada en
sòl urbanitzable industrial SUR-10 (“La Trencadella“), i que per mitjà d'acord plenari de
data 26 de març de 2001 es va acordar la cessió de l'adjudicació del Programa a la
mercantil “Edycon, S.A“, que es va subrogar en totes les obligacions i drets derivats del
Programa.
Vists el Projecte de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació provisional del Programa
d'Actuació Integrada en sòl urbanitzable industrial SUR-10 (“La Trencadella“), promoguts
per la mercantil “Edycon, S.A“ en la seua qualitat d'Agent Urbanitzador, que van ser
aprovats definitivament per Decret de l'Alcaldia de data 10 de juliol de 2000.
Vist que l'Acta de comprovació del Replantejament, subscrita entre representants de
l'Ajuntament i de l'Agent Urbanitzador, va ser firmada amb data 3 d'abril de 2001,
legitimant l'inici de les obres d'urbanització.
Tenint en compte que al gener de 2003, davant de la imminent finalització de les obres
d'urbanització, l'Agent Urbanitzador va presentar davant de l'Ajuntament, per a la seua
tramitació corresponent, el document “Compte de Liquidació definitiva del sector SUR-10“.
Vist que el dit document va ser exposat al públic per vint dies hàbils per mitjà de Resolució
del Tinent Alcalde-Delegat de l'Àrea d'Ordenació del Territori núm. 98/2003, de 16 de
gener de 2003, i va implicar publicació d'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (7-3-2003), en el Diari Llevant de Castelló (25-1-2003) i en el Butlletí Oficial de
la Província (6-3-2003) en relació amb els interessats de domicili desconegut, així com avís
individualitzat als interessats en l'expedient (gener de 2003), no presentant-se al·legacions
durant el citat període.

Vist l'acord de la Comissió de Govern de data 10 de març de 2003, pel qual es va acordar
la introducció de modificacions parcials al projecte de reparcel·lació del sector i es va
aprovar el projecte d'urbanització modificat núm. 1 del sector, que pressuposava un
increment de 147.922,77 en relació amb el projecte d'urbanització originari, a repercutir
entre tots els propietaris en el compte de liquidació definitiva del sector.
Tenint en compte que l'al·ludit increment va implicar la modificació a l'alça de la “Compte
de liquidació definitiva“ del sector i la necessitat d'una nova exposició pública per deu dies
hàbils, per mitjà d'avís individualitzat als interessats (abril 2003) i publicació d'anunci en
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (23-5-2003) i en el Llevant de Castelló (30-42003), sense que en el referit període foren presentades al·legacions.
Vista l'acta de recepció final de les obres d'urbanització del sector SUR-10, de data 16 de
gener de 2004.
Atès que concorren els requisits dels articles 128 i següents del Reglament de Gestió
Urbanística (RD. 3.288/1978, de 25 d'agost) per a l'aprovació, en via administrativa, del
Compte de Liquidació definitiva del sector SUR-10 (“La Trencadella“).
Atès l'informe emés per l'Enginyera Tècnica d'Obres Públiques, de data 20 de febrer de
2004, així com l'informe jurídic del T.A.G de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de data 23 de
febrer de 2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès que per mitjà de Resolució núm. 1172/2003 de l'Alcalde-President de l'Ajuntament
d'Onda, de 24 de juny, es delega en la Comissió de Govern, entre altres competències,
l'aprovació dels instruments de gestió urbanística, per lo que correspon a aquest òrgan
l'aprovació del compte de liquidació definitiva del sector.
Per tot allò que s'ha exposat, propose a la Junta de Govern Local l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el Compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del
sector SUR-10 (“La Trencadella“), promogut per l'Agent Urbanitzador “Edycon, S.A“, en els
mateixos termes en què ha sigut exposat al públic per segona vegada i d'acord amb
l'increment derivat de l'aprovació del projecte d'urbanització modificat núm. 1.
SEGON. Atorgar a la mercantil “Edycon, S.A“ un termini d'un mes, comptador des del dia
següent de l´adopció del present acord, per a ingressar en l'Àrea Econòmica municipal
l'import econòmic de 145.845,91 (IVA no inclòs), resultat de compensar el saldo deutor i
creditor de l'Ajuntament d'Onda del Compte de liquidació definitiva.
TERCER. Autoritzar a la mercantil “Edycon, SA“ a girar i practicar als interessats les
liquidacions pendents del compte de liquidació definitiva, conforme al document aprovat.
QUART. Disposar que el present acord és adoptat sense perjuí d'eventuals resolucions
administratives o judicials amb efectes sobre els interessos econòmics dels afectats, en
este cas l'execució de les mateixes haurà de produir-se en un expedient nou i distint, de
conformitat amb l'article 128.4 del Reglament de Gestió Urbanística.
CINQUÉ. Disposar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb l'article 59.4 A) de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de
l'Activitat Urbanística Valenciana (LRAU).
SISÉ. Notificar el present acord als interessats en l'expedient, als efectes legals oportuns,
amb indicació expressa dels recursos pertinents, així com a l´Area Econòmica de
l'Ajuntament.”

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'IMPOSICIÓ DE PRIMERA MULTA COERCITIVA A CARMEN
IBÁÑEZ GIMENO, PER L'INCOMPLIMENT DE L'ORDE MUNICIPAL DE DEMOLICIÓ
DEL MAGATZEM CONSTRUÏT SENSE LLICÈNCIA D'OBRES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 655/02/19, incoat a Sra. Carmen Ibáñez Gimeno, per la infracció
urbanística consistent en la construcció d'un magatzem per a guardar utensilis d'obra de
36 m2, aproximadament, en la parcel·la situada en zona de sòl CTU del polígon 9, Partida
Sastre de Rei, sense llicència municipal d'obres, sent les mateixes il·legalitzables, l'acord
de demolició de les quals va ser adoptat per Decret de l'Alcaldia de data 23 de juliol de
2002.
Vist que l'expedient ha sigut incoat a instància de part, en exercici de l'acció pública en
defensa de la legalitat a l'empara de l'article 304.1 del RD 1/1992, de 26 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana.
Atesos els informes del Servei de l'Àrea Rural de dates 10 de juliol i 8 d'octubre de 2003,
en els que s'informava que no s'havia procedit a la demolició del magatzem construït
sense llicència.
Vist l'acord de la Comissió de Govern Municipal, de data 27 d'octubre de 2003, pel que es
va acordar l'execució subsidiària a càrrec dels serveis municipals per a instar a la demolició
del magatzem de referència, disposant-se que transcorreguts 10 dies hàbils des de la
recepció de l'acord sense executar la demolició, l'Ajuntament quedarà facultat per a
procedir al derrocament pels seus propis mitjos, així com per a la interposició de multes
coercitives.
Atès que transcorreguts els corresponents 10 dies hàbils no s'ha procedit a la demolició del
magatzem per la propietat, tal com es reflecteix en l'informe de la guarderia rural de 21 de
novembre de 2003, ratificat amb informe de 23 de febrer de 2004.
Atès l'informe jurídic del TAG de l'Àrea d'Ordenació del Territori, de data 25 de novembre
de 2003 y 23 de febrer de 2004, en el que es detallen els antecedents del procediment i les
consideracions jurídiques en relació amb l'acord d'execució subsidiària, amb expressa
menció de la possibilitat d'imposar multes coercitives.
Atès, de conformitat amb l'article 96.1.c) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques, que un dels mitjans d'execució forçosa dels actes
administratius és l'execució subsidiària, regulada en l'article 99 del citat text legal.
Atès el que disposa la Disposició Addicional IX de la Llei 6/94, de 15 de novembre,
Reguladora de l'Activitat Urbanística Valenciana (LRAU), que disposa que, en cas
d'incompliment dels acords i resolucions ordenant la realització d'obres i els treballs
precisos per a la restauració de la realitat alterada o transformada, l'Administració actuant
podrà procedir, sense perjuí del recurs a l'execució subsidiària a costa de l'infractor, a la
imposició al mateix de multes coercitives fins a un màxim de deu successives, amb
periodicitat mínima mensual i per un import, cada vegada, del 10% del cost previst de les

obres o dels treballs ordenats quan aquests consistisquen en la reposició a la realitat al
seu estat originari o del 5% del valor de l'obra la demolició de la qual s'haja ordenat amb
un mínim de 100.000 pessetes (601'01 .), sent dites multes independents de les
retributives de la infracció o infraccions produïdes.
Atès, en virtut de la Resolució de l'Alcaldia de delegació de competències, de 24 de juny
de 2003, que l'òrgan competent per a ordenar la imposició de multes coercitives és la
Comissió de Govern municipal, actualment Junta de Govern Local.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Imposar a Carmen Ibáñez Gimeno, amb D.N.I número 38.536.536-J, i domicili en
la Urbanització Pinar de la Rambla número 7, la primera multa coercitiva per import de
600'00 euros, per l'incompliment de l'orde municipal de demolició del magatzem construït
sense llicència d'obres en sòl CTU del Polígon 9, Partida Sastre de Rei, i que ha sigut
objecte d'acord municipal d'execució subsidiària el 27 d'octubre de 2003.
En aquest sentit, i de conformitat amb la Disposició Adicional IX de la LRAU, la Corporació
es reserva la possibilitat d'imposar successives multes coercitives mensuals, per import de
601'01 euros cadascuna, durant un període màxim de deu mesos.
SEGON. Acordar que totes les quanties que siguen recaptades en el present expedient, en
concepte de multes coercitives, seran destinades a sufragar les despeses de l'execució
subsidiària que assumisca l'Ajuntament.
TERCER. Notificar el present acord a l´Àrea Econòmica de l'Ajuntament i a tots els
interessats en l'expedient, amb indicació expressa dels recursos pertinents. “
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 DE RECTIFICACIÓ DE L'ERROR EN LA DESCRIPCIÓ DE LA
PARCEL·LA ADJUDICADA NÚMERO 32 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA
UNITAT D'ACTUACIÓ INTEGRADA UI-3 (AVINGUDA DEL MEDITERRANI, C/ SANTA
RITA I AVINGUDA DEL MAR).
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'acord plenari, de data 26 de maig de 1997, pel que es va acordar l'aprovació del
Projecte de Reparcel·lació de l'actuació integrada UI-3 (Avinguda del Mediterrani, C/ Santa
Rita i Avinguda del Mar).
Vist que en l'Acta de Reparcel·lació del Projecte aprovat figurava la descripció de la finca
adjudicada número 32, de 641 m2 de superfície i propietat en ple domini amb caràcter
privatiu de Mercedes Centelles Silvaje, descrivint-se l'existència de una construcció que
ocupa una superfície de 725 m2.
Vist que l'al·ludida parcel·la figura inscrita en el Registre de la Propietat de Vila-real al tom
1001, llibre 468, foli 117, finca 33368, figurant en la còpia de la nota simple informativa

aportada que la parcel·la ocupa 741 m2 de superfície de terreny, té una superfície
construïda de 725 m2 i 702 m2 de superfície útil.
Atès l'escrit d'al·legacions de Mercedes Centelles Silvaje, de data 18 de gener de 2004
(Registre d'Entrada 441), en el que s'aporta còpia del títol de propietat amb l'al·ludida
descripció de la finca adjudicada número 32, sol·licitant una rectificació d'error material per
quant considera que la seua parcel·la té una mesura de 908 m2, y no els 741 m2
mencionats.
Atès que de les dades de l'expedient administratiu es desprèn l'existència de l'esmentat
error, per quant en el plànol de les adjudicacions del Projecte de Reparcel·lació, dissenyat
sobre la base d'un estudi topogràfic, figura la parcel·la adjudicada número 32 amb 908 m2,
que és la superfície real de la mateixa.
Atès que, de conformitat amb l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: “Les
administracions públiques podran així mateix rectificar d'ofici o a instància dels interessats,
els errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
Atès l'informe jurídic del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del Territori,
de data 23 de febrer de 2004, sobre l'assumpte de referència.
Atès que l'òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local, en
quant que es tracta de l'aprovació d'instruments de gestió urbanística, de conformitat amb
el decret de l'alcaldia número 1172/03, de 24 de juny, de delegacions de competències.
Per tot allò que s'ha exposat, eleve a la Junta de Govern Local la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Rectificar a instància de Mercedes Centelles Silvaje, amb NIF número 18897872
i domicili al carrer Monseñor Fernando Ferris núm. 1, l'error en la descripció de la parcel·la
adjudicada número 32 del Projecte de Reparcel·lació de la unitat d'Actuació Integrada UI-3
(Avinguda del Mediterrani, C/ Santa Rita i Avinguda del Mar), aprovat per acord
l'Ajuntament Ple de data 26 de maig de 1997, i consistent en la determinació de que la
parcel·la té una mesura de 641 m2 de superfície, quant del plànol de les adjudicacions i de
lar realitat física es desprèn que la superfície real de la parcel·la és de 908 m2.
SEGON.- Remetre el present acord al Registre de la Propietat de Vila-real número 2, als
efectes de la modificació registral oportuna.
QUART. Notificar el present acord tant a l'al·legador, amb indicació expressa dels recursos
pertinents.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
18è) PROPOSTA D'INFORME MUNCIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER COMIDAS PREPARADAS ONDA, S.L., PER A EXERCIR
L´ACTIVITAT D’ELABORACIÓ DE MENJARS PREPARATS PER A PORTAR, EN
CARRER BEN AL ABBAR, NÚM. 21-BAIX.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 18 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del

Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/91, instruït a instàncies de Comidas Preparadas Onda,
S.L., sol·licitant llicència per a exercir l´activitat d’elaboració de menjars preparats per a
portar, en carrer Ben Al Abbar, núm. 21-baix.
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 de Ordenació del Territorial, 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.
19è) PROPOSTA D'INFORME MUNCIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER CARLOS JAVIER ITARTE FERRERES, PER A EXERCIR
L’ACTIVITAT DE “BAR-RESTAURANT”, EN CARRER ELS FURS, NÚM. 19-BAIX.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 24 de febrer de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/46, instruït a instàncies de Carlos Javier Itarte Ferreres,
sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de “bar-restaurant”, en carrer Els Furs, núm. 19baix.

Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades, el Reial Decret 2819/82, de 27 d’agost de 1982, pel qual s’aprova el
Reglament General de Policia, Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
Vistos els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques i els Serveis
Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atés que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atés que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91, de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients d'activitats qualificades.”
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Informar favorablement l'autorització sol·licitada, sempre que s'adopten les
mesures correctores descrites en la memòria que acompanya al projecte, les dictades pels
Serveis Tècnics municipals i la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques, i
que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa l’article 6 de la Llei 3/1989, de
2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que pel tècnic municipal s’emeta el corresponent informe de qualificació
d’activitat delegada.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) DACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN EL RECURS 03/917/2001.

Es dóna compte de la sentència número 224/2004, de 09/02/2004, del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el recurs contenciós interposat per
Antonio Muñoz Vilar contra decret número 725/2001, sobre responsabilitat patrimonial.
Els membres de la Junta queden assabentats per unanimitat.
2n) 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.
Intervé el senyor Alcalde per a demanar disculpes a la delegació del municipi italià de
Fiorano, convidada als actes de la inauguració de l'exposició prevista per al 29 de febrer a
les 12 h en la Casa de la Cultura i la posterior visita al Museu del Taulell, els quals s'han
suspès en compliment de la decisió de la Junta Electoral de Zona de Castelló, de data 28
de febrer.

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

