ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-HUIT DE JUNTY DOS MIL QUATRE.
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Onda, sent les huit hores i quinze minuts del dia
vint-i-huit de juny 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 DE 21 DE JUNY 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 de maig
de 2004, la qual els va ser distribuïda amb l'Ordre del Dia i la convocatòria d'aquesta
sessió.
No formulant-se observacions, l'esborrany de l'acta queda aprovat per unanimitat.
2n) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE
“SISTEMA SEGURIDAD MUSEU DEL CASTELL”.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de juny 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,
en ús de les facultats delegades per decret número 1172/2003, de data 24 de juny.
Vista la sol·licitud de la mercantil Electronica Guirex, S.L., de data 28/04/2004, de
devolució de la fiança dipositada en garantia del contracte de subministrament “Sistema de
seguretat en el museu del castell”.

Vist que la Comissió de Govern, en sessió de data 2/12/2002 va adjudicar definitivament a
Electrónica Guirex, S.L, la contractació del subministrament “Sistema de seguretat en el
museu del castell”.
Vist que, en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte, l’interessat
va dipositar en la Caixa de l’Ajuntament fiança definitiva per import total de 949,80 euros,
constituïda en metàl·lic.
Vist que l'anunci ha estat publicat al BOP número 63 de data 25/05/2004, i al Tauler
d'Edictes de l'Ajuntament, pel termini de quinze dies, no havent-se presentat cap
reclamació.
Vist l'informe de Tresoreria de data 18/06/2004, i l'intervingut i conforme de la present
proposta.
Vist l’informe redactat per l'Enginyer tècnic municipal, de data 10/05/2004, en el que
manifesta que no existeixen inconvenients pel que fa a l'execució material que
impedisquen la devolució de la garantia.
Vist el dispost en l'article 47 del R.D. Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Atès que ha transcorregut el termini de dotze mesos fixat com a període de garantia.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de
24 de juny, de delegació de competències a la Comissió de Govern, el punt quart de la
qual, apartat B, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: "10.- Aprovar la devolució de
garanties."
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Tornar a la mercantil Electrónica Guirex, S.L.., amb CIF B-46394987, la fiança
dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte de subministrament “Sistema de
seguretat en el museu del castell”, per import total de 949,80 euros.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en
les oficines de Tresoreria els originals de les cartes de pagament.
TERCER.- Traslladar a la Intervenció Municipal, als efectes pressupostaris i comptables
que siguen oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
3r) PROPOSTA DE CONCESSIÓ A JAVIER REDÓN BONET D'AUTORITZACIÓ
D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER AL DESVIAMENT DE DESAIGÜE DEL
CARRER DUBLIN AL DESAIGÜE GENERAL DEL CARRER ESTOCOLMO.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Joaquín Nebot Monzonís, Tinent Alcalde delegat de l'Àrea d'Ordenació del Territori, per
Decret de l'Alcaldia número 1172/2003, de 24 de juny.
Vist l'escrit presentat per D. Javier Redón Bonet, de data 17/05/2004, en el que sol·licita
autorització municipal per a l'ocupació de sòl municipal (zona verda) amb l'objecte de
realitzar obres de reparació de canonades, desviant el desguàs del carrer Dublín (números
2,4,6) al desguàs general del carrer Estocolm.
Vist l'informe favorable emès per l'Arquitecte Tècnic Municipal, de data 16 de juny del
2004.
Considerant el que estableixen els articles 74 i següents del RD 1372/86, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
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 la
competències en la Comissió de Govern.
Eleve a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Concedir a D. Javier Redón Bonet autorització d'ocupació de domini públic local,
per a la col·locació de canonades al subsòl municipal, desviant el desguàs del carrer Dublín
al desguàs general del carrer Estocolm.
Segon.- Condicionar l'efectivitat de la present autorització a l'obtenció prèvia de la
preceptiva llicència d'obres, que establirà les condicions en què seran executades dites
obres.
Tercer.- De conformitat amb l'article 20.3 e) del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'Ordenança Municipal
reguladora de la Taxa per Ocupacions del Subsòl, Sòl i Vol de la Via Pública, l'interessat
haurà d'abonar la corresponent Taxa per ocupació de domini públic local.
Quart.- Notificar el present acord a l'interessat, perquè en prengueu coneixement i efectes
oportuns.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea d'Ordenació del Territori i Hisenda perquè
en prengueu coneixement i efectes oportuns.“
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
4t)
PROPOSTA
D'ADJUDICACIÓ
DE
SUBVENCIONS
DESTINADES
A
ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS LOCALS PER A PROJECTES DE
COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PAISOS SUBDESENVOLUPATS ANY 2004.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de Participació Ciutadana,
que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’expedient tramitat per a la concessió de subvencions destinades a organitzacions no
governamentals locals per a projectes destinats a la cooperació i desenvolupament dels
paisos subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, durant l’any 2004.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 25 de març de 2002 va aprovar les Bases Generals
Reguladores de les Subvencions de data 13 de maig de 2002, que van ser publicades en el
BOP núm. 64 de data 28 de maig de 2002.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 15 de març de 2004 va aprovar les Bases
Específiques reguladores de la concessió de les dites subvencions, el anunci de les quals
va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número
38 de data 27 de març de 2004.
Atès que en el termini establert en les bases han segut presentades les següents
sol·licituds: Proyecto Africa, Cruz Roja Española, Asociación Amigos de Cuba “Santa
Bárbara de Onda”, Asociación Quisqueya (ONG) de Onda, Asociación Amics del poble
saharià RASD-Onda, i Manos Unidas (Campaña contra el hambre).
Vist l’informe tècnic emés per la Comissió Tècnica formada per la Directora-psicòloga de
l’Equip Social de Base, Mª Jesús Fernández Calonge, i la Interventora Municipal Acctal.,
Rosa Mª Gomez Sancho, sobre l’estudi i la valoració de la documentació aportada pels
sol·licitants.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i el Decret número 1172/2003, de 24
de juny de 2003, d’organització municipal i delegació de competències, el punt quart del
qual, lletra B, apartat A, atribueix a la Comissió de Govern: “11. Aprovar tots el actes
relatius a subvencions que concedeixca l’Ajuntament i que siguen de la seua competència.”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- No admetre en el procés d'atorgament de subvencions a ONG’s durant l’any
2004 a les ONG’s CRUZ ROJA ESPAÑOLA y PROYECTO AFRICA, per no complir, una
volta realitzades les comprovacions oportunes respecte d'això, el requisit exigit per la base
2ª.A.3), de les bases específiques reguladores de estes subvencions, que estableix que
podran sol·licitar subvenció econòmica les entitats y organitzacions no governamentals que
disposen de seu o delegació permanent al municipi d'Onda (Castelló) i estén inscrites al
Registre Local d'Associacions d'Onda.
SEGON.- Admetre en el procés d'atorgament de subvencions a ONG’s durant l’any 2004 a
les següents ONG’s: ASOCIACIÓN QUISQUEYA DE ONDA, ASOCIACIÓN AMIGOS DE
CUBA “SANTA BÁRBARA DE ONDA”, AMICS DEL POBLE SAHARIÀ RASD-ONDA i
MANOS UNIDAS (Campaña contra el hambre).
TERCER.- Concedir les següents subvencions destinades a organitzacions no
governamentals locals per a projectes destinats a la cooperació i desenvolupament dels

paisos subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, durant l’any 2004, a les següents
ONG’s, en càrrec a la partida número 463.48900 (RC de data 8 de març de 2004 amb
núm. d’operació 2.2004.1.01715) del vigent pressupost ordinari:
NOM
1.- Asociación amigos de Cuba “Santa Bárbara
de Onda”
2.- Asociación Quisqueya (ONG) de Onda
3.- Asociación Amics del poble saharià
RASD-Onda
4.- Manos Unidas (Campaña contra el hambre).
TOTAL

N.I.F.
G-12546636
G-12548129
G-12499703
G-28567790

QUANTIA
5.300,00 €
8.100,00 €
4.000,00 €
7.600,00 €
25.000,00 €

QUART.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat a l’Àrea Econòmica, als
efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
5è)
PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE LES
OBLIGACIONS CONTINGUDES EN LA PROPOSTA D'OPERACIONS A ORDENAR
NÚM. 25/2004.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny 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 25/2004, elaborada per Intervenció, que
recull les factures per despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vistes las factures números. 038/04 y 048/04 presentades per INDECAS, per import de
7.818,56 i 28.275,84 euros respectivament, endossades a BANCO ATLÁNTICO, S.A., CIF
A-08017337.
Vista la disposició addicional catorzena del les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici 2004, que estableix que el pagament dels endossos requerirà l’aprovació del
document de reconeixement de l’obligació.
Vista la conformitat dels Regidors responsables, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació
de competències, el punt quart.B de la qual, lletra A, atribueix a la Comissió de Govern: “7.Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. 8.- Reconeixement i
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment,
llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i liquidació
d’interessos”.
S’eleva a la Junta de Govern Local, la següent:

PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes
en la proposta d'operacions a ordenar núm. 25/2004 per import de 133.860,85 euros CENT
TRENTA-TRES MIL HUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB HUITANTA-CINC CENTIMS).
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NIF
A28354520
A12377297
52799767R
18801301C
B12573713
B95302691
52799767R
B12364782
B12049219
B46394987
B12604880
B12604880
B12374971
A12211629
A12211629
A12211629
E12048385
E12048385
E12048385
E12048385
B12426318
A12023669
B12202503
E12611901
E12048385
E12048385
73353854T
B12202503
B12049219
B46394987
B46394987
B12094413
18941206Q
B12067609
E12405213
E12101192
Q6255021E
Q6255206B
F12024832
Q1200067E
Q6255045D
Q6255028J

TITULAR
CEDIPSA
RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA S A
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
MARTINEZ SANCHEZ DOROTEA
ARGOT CULTURAL S L
LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS S L
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
GUINOT SELMA S L
FERRETERIA SALVIA S L
ELECTRONICA GUIREX S L
MOTORONDA S L
MOTORONDA S L
SUMINISTROS SUALCE S L
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
HERMANOS MARTIN ALFONSO S A
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
BROSOVI S L
HORMIGONES DEL ESTE S A
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
LAVADOS CASAN CB
TALLERES GAGIMA C B
TALLERES GAGIMA C B
BADENES PEREZ JUAN
INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
FERRETERIA SALVIA S L
ELECTRONICA GUIREX S L
ELECTRONICA GUIREX S L
KONTOR STIL S L
BLASCO BARBA HERMINIA ENCARNACION
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
GUARDERIA INFANTIL BARRUFETS C B
GUARDERIA NANOS
BENADRESA
COLEGIO PUBLICO M CABALLERO
COLEGIO MARIA ROSA MOLAS
COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
COLEGIO BALTASAR RULL
COLEGIO PUBLICO ANTONIO ARMELLES

IMPORT
137,52
22.001,12
116,00
142,59
159,72
181,50
139,20
103,70
35,45
319,74
591,30
372,85
185,60
65,09
72,05
28,77
218,65
26,68
41,76
312,25
469,45
491,58
5.379,41
40,00
128,18
159,56
118,32
11.704,62
816,90
313,20
324,80
11.500,00
189,00
520,00
181,00
1.448,00
267,52
2.649,57
552,00
1.638,00
1.504,50
71,40

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

Q6255207J
B12007720
A83052407
52798873G
B12448643
B12448643
B12448643
A83052407
Q4673002D
B12422523
B12422523
A28354520
A28354520
18922250N
B12264297
B12264297
73373684G
B12004362
G03422151
B12469185
A46232799
E12559738
52799767R
18925898A
A12046728
B12091245
22503727K
B12360012
B12573713
B81471278
B12469185
E12559738
B44178952
B12527099
B12527099
53416983N
A12046728
B12360012
A46229290
B12494472
B96970645
18968591P
B12494472
B12025821
B12025821
B12094413
B12091245
B12518502
18801301C
B12091245

COLEGIO PUBLICO PIO XII
MAQUIVER S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
LARA GUMBAU MANUEL
EMYTEL COMUNICACIONES S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L
EMYTEL COMUNICACIONES S L
CORREOS Y TELEGRAFOS S A
CAMARA COMERCIO IND NAVEG DE VALENCIA
GASOLFRAVIL S L
GASOLFRAVIL S L
CEDIPSA
CEDIPSA
TRISTANTE ROMERO JUANA
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
TRANSPORTES VILAR PALAU S L
MARTINEZ CAMPILLO JUAN ANTONIO
AUTOBUSES FURIO S L
ASOCIACION CERAMOLOGIA
PAPEL PLAS S L
PROYECSON S A
MON MAGIC ANIMACIO C B
MOLINA OLUCHA BEGOÑA
GONZALEZ GIL JULIAN
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
GRAFICAS CASTAÑ S L
BOSCH IZQUIERDO JUAN DOMINGO
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
ARGOT CULTURAL S L
HOLLYWOOD MULTIMEDIA S L
PAPEL PLAS S L
MON MAGIC ANIMACIO C B
EDICIONES COLONIAL S L
ONDASPORT S L
ONDASPORT S L
PIÑERO GOMEZ CLARA
PROMOCIONES EDICIONES CULTURALES S A
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S A
FERRANDIS VICENT S L L
FIREX ESTANDS S L
GOMEZ MONTOLIU JUAN CARLOS
FERRANDIS VICENT S L L
TEJIDOS RAMOS S L
TEJIDOS RAMOS S L
KONTOR STIL S L
GRAFICAS CASTAÑ S L
MARTI & BELLMUNT S L
MARTINEZ SANCHEZ DOROTEA
GRAFICAS CASTAÑ S L

2.099,05
2.973,35
266,00
5,92
516,20
75,40
96,35
1.113,50
696,00
12,00
282,10
6,37
,90
45,10
241,26
38,58
232,00
450,00
60,10
353,57
232,00
501,12
243,60
425,75
232,00
288,38
960,00
336,04
513,79
323,87
530,35
449,40
606,38
290,00
925,00
252,67
361,92
470,07
591,60
78,29
974,40
243,60
47,14
332,40
67,28
414,12
435,12
870,00
76,43
345,91

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

B12334371
73347932N
A12004263
B12334371
18899511C
18917252M
18832217R
18832097L
18832097L
G12447900
G46394466
F46312732
B12365243
B12359733
B12359733
B12004362
B12004362
B12606794
B12469185
B12360012
B12527099
B12352480
Q4618002B
B12382115
B12067609

HIJOS DE REGINA PERIS S L
GARCIA MANUEL CARMEN
MADERAS CLEMENTE S A
HIJOS DE REGINA PERIS S L
MASIP PIQUERAS MIGUEL I
PALLARES ORTELLS SARA
CASTAÑ GALVER CARMEN
BORDONAU PIÑON ADELA
BORDONAU PIÑON ADELA
ESCUELA TAURINA DE CASTELLON
COMITE DE ARBITROS DELEGACION CASTELLON
GRUP DE TEATRE PLUJA COOP.V.
HNOS SAMPER CLARAMONTE S L
AS & A DESIGN S L
AS & A DESIGN S L
AUTOBUSES FURIO S L
AUTOBUSES FURIO S L
RITMO CAS SL
PAPEL PLAS S L
GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S L
ONDASPORT S L
SOL EUROPA I S L
UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA
CAN KABUL S L
ESCUELA INFANTIL EL CASALET S L
TOTAL

11,99
468,00
3,57
20,39
1.108,08
351,00
351,00
510,86
765,20
1.650,00
9.000,00
3.984,60
1.131,00
2.850,32
2.340,11
3.000,00
2.760,00
1.200,18
1.155,36
1.476,62
1.735,36
1.498,50
2.788,69
1.742,93
4.256,16
133.860,85

SEGON.- Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions contingudes en la proposta
d'operacions a ordenar núm. 25/2004 per import de 133.860,85 euros CENT TRENTATRES MIL HUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB HUITANTA-CINC CENTIMS).
TERCER.- Aprovar l’ordenació de pagament de les obligacions números 2.2004.1.06418 i
2.2004.1.06419 aprovades a Indecas, S.A., a:
PARTIDA
2004 IR02
60001

432

2004 432 22710

CIF

TITULAR

A08017337

BANCO ATLANTICO,S.A.
Honoraris direcció tècnica certif. 4
obres “Urb. UI-6, 2ª Fase”
BANCO ATLANTICO, S.A.
Honoraris redacció modif.puntual
nº.2 PGOU: Ronda Nort i Ronda
Sud.

A08017337

IMPORT €
7.818,56
28.275,84

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 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS PER CERTIFICACIONS
D'OBRES.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord d’adjudicació de les obres a què es refereixen les certificacions d’obres a les
que es fa referència a continuació.
Vistes les pròpies certificacions d’obres, així com la fiscalització d’aquesta proposta
efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el disposat a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; y la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions contingudes en les certificacions
que a continuació es relacionen:
PDA.PTARIA.
2004 IR02
60001
2004 IR04
63000

TITULAR

N.I.F.

432 PAVASAL
EMPRESA A46015129
CONSTRUCTURA, S.A.
Certif. nº.5 de l’obra “Urb. UI-6, 2ª
Fase”
511 LUIS BATALLA, S.A.
A46076873
Certificació nº. 4 corresponent a
l'obra “Paso camino Santa Catalina
al Cementerio”
TOTAL CERTIFICACIONS

IMPORT
EUROS

252.520,13

6.698,92
259.219,05

SEGON.- Aprovar l’ordenació del pagament de les obligacions anteriors.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
7è)
PROPOSTA DE RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
D'APORTACIÓ MUNICIPAL EN CERTIFICACIONS D'OBRES
RECINTO FERIAL EN SUR-3”

EN CONCEPTE
“URBANIZACIÓN

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Contractació i Serveis, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l’acord d’adjudicació de l’obra de “Urbanización Recinto Ferial en Sur 3”, inclusa en el
Pla Provincial d’Obres i Serveis de 2003, aprovat per la Diputació Provincial de Castelló, en

sessió ordinària de Comissió de Govern de 23 de setembre de 2003.
Vistes les certificaciones de l’obra “Urbanización Recinto Ferial en Sur 3”, aprovades per la
Diputació Provincial de Castelló, mitjançant Resolució de Presidència número 2374, de
data 30 de juny de 2004,amb la finalitat de que l’Ajuntament transferisca a la Diputació
l’aportació municipal, que ascendeix a la quantitat de 137.996,18 euros, segons el següent
detall:
Urbanització
“Recinto Ferial en
Sur 3”
Certificació nº. 4

Aportació
Diputació

TOTAL

27.150,35

116.900,17

144.050,52

4.899,60

21.096,01

25.995,61

32.049,95

137.996,18

170.046,13

Certificació nº. 5
TOTAL

Aportació
Ajuntament

Vista la fiscalització d’aquesta proposta efectuada per Intervenció.
De conformitat amb el disposat a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals; y la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de
delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions contingudes en les certificacions
que a continuació es relacionen:
PDA.PTARIA.
2004 IR04
62000
2004 IR04
62000

TITULAR

N.I.F.

432 DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
P1200000F
Aportació
municipal
certif.nº.4
Urb.Recinto Ferial Sur 3
432 DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
P1200000F
Aportació
municipal
certif.nº.5
Urb.Recinto Ferial Sur 3
TOTAL CERTIFICACIONS

IMPORT
EUROS
116.900,17
21.096,01

137.996,18

SEGON.- Aprovar l’ordenació del pagament de les obligacions anteriors.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
8è)

PROPOSTA DE BESTRETA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A ASSOCIACIÓ

ONDA CENTRE COMERCIAL.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny 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 RAMON JORDAN CAMESELLE, President de
l’Associació Onda Centre Comercial” (CIF 12593281) en la que es demana la bestreta del
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 13 d’abril de 2004, es va
concedir a l’Entitat Associació ONDE CENTRE COMERCIAL una subvenció per import de
20.000 euros, per a finançar despeses d’Activitats de Promoció i Animació del Comerç
Local.
Vist que les Bases específiques de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats de promoció i animació del comerç local, publicades al B.O.P. nº. 25, de data 26
de febrer de 2004,, per l’abonament de la subvenció remeten a les Bases Generals
reguladores de les subvenciones, publicades en B.O.P. nº. 64, de data 28 de maig de
2002, les quals preveuen la possibilitat que la bestreta del 70 % de la subvenció.
Vista la fiscalització de la Interventora Municipal..
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:
Pda. Presupuestaria
2004 622 48900

Perceptor
ASSOCIACIÓ ONDA
CENTRE COMERCIAL
70 % subv. 2004

N.I.F.
G12593281

Import - Euros
14.000,00

SEGON.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
9è) PROPOSTA DE BESTRETA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A ASOCIACIÓN
VECINOS BARRIO TOSALET.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny 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 la bestreta 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.
Vistes les Bases especifiques de les subvencions, en les quals s'estableix la possibilitat
de la bestreta del 70 %.
Vist l´informe de la psicòloga encarregada de la tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització de la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a bestreta de
subvenció de l’ Exercici 2004:
Pda. Presupuestaria
2004 463 48900

Perceptor
ASOCIACION DE VECINOS
BARRIO TOSALET
70 % subv. 2004

N.I.F.
G12431383

Import - Euros
2.240,00

SEGON.- Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
10è)
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB COLOMBICULTURA LA ONDENSE.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny 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 MANUEL GERARDO PIQUER ARRANDIS, President
del CLUB DE COLOMBICULTURA LA ONDENSE DE ONDA en la que es demana el
pagament de la subvenció concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l
´aprovació del Conveni de col·laboració subscrit.
Vist que el Ple de l´Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 23 de
febrer de 2004 va aprovar el Conveni amb el CLUB DE COLOMBICULTURA LA
ONDENSE (CIF Nº G12236790).

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el Club de Colombicultura de
Onda, de data 16 de març de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat de
4.809,00 euros en concepte de subvenció per à l’exercici 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº Fra.

Proveïdor

Concepte

Import €

12
14

ESPORTS EL PLA
ESPORTS EL PLA

Material esportiu
Trofeus competicions d’equitació
TOTAL

2.326,96
2.482,40
4.809,36

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe del gestor de esports, encarregat de la tramitació de l´expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el Club de
Colombicultura La Ondense, corresponent al exercici 2004, per import de 4.809,00 euros
per à finançar programes d’activitat, activitats i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 4.809,00 euros a l
´Entitat “CLUB DE COLOMBICULTURA LA ONDENSE” (CIF Nº
G12236790),
corresponent al 100 per 100 de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida
2004 452 48900 del vigent Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l´obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
11è)
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A CLUB ESTRIBO.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny 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 ANTONIO TIMOR CATALAN, President del CLUB EL
ESTRIBO DE ONDA (G12304770) en la que es demana el pagament de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l´aprovació del Conveni de
col·laboració subscrit.
Vist que el Ple de l´Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 23 de
febrer de 2004 va aprovar el Conveni amb el CLUB EL ESTRIBO DE ONDA (CIF
G12304770).
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i el Club El Estribo de Onda, de
data 16 de març de 2004, en el que s’aprova el pagament de la quantitat de 4.508,00 euros
per à l’exercici 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº Fra.

Proveïdor

Concepte

Import €

19
15
14

ALAZANA
ESPORTS EL PLA
ESPORTS EL PLA

Menjar i ramals
Trofeus competicions
Camises escola m.
TOTAL

2.099,90
1.423,32
1.363,00
4.886,22

Vist que l’import total de la justificació es superior a la quantitat a justificar i que els
conceptes de les factures es consideren adients.
Vist l´informe del gestor de esports, encarregat de la tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d´aquesta proposta efectuada per la Interventora Municipal.
En virtut de l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny, de delegació de competències, en el punt,
B.A), s´atribueix a la Comissió de Govern: “11. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l´Ajuntament i que siguen de la seua competència”
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el Club El
Estribo de Onda, corresponent al exercici 2004, per import de 4.508,00 euros per à
finançar programes d’activitat, activitats i competicions esportives.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 4.508,00 euros a l
´Entitat “CLUB EL ESTRIBO DE ONDA” (CIF Nº A12304770), corresponent al 100 per 100
de la subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 452 48900 del vigent
Pressupost General.

TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l´obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
12è)
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A VILLARREAL CF SAD.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny 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 FERNANDO ROIG ALFONSO, President del
VILLARREAL CF.SAD (CIF A12362927) en la que es demana el pagament de la subvenció
concedida per l’Ajuntament per a l’exercici 2004 mitjançant l´aprovació del Conveni
subscrit.
Vist que el Ple de l´Ajuntament d´Onda, en sessió ordinària celebrada amb data 29 de
març de 2004 va aprovar el Conveni amb el VILLARREAL CF SAD (CIF A12362927).
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’onda i el Villarreal CF Sad, de data 28
d’abril de 2004.
Vist que d´acord amb les certificacions aportades, l´Entitat esmentada no es deutora amb
la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vist que el President de l´Entitat presenta les següents factures justificatives de les
despeses efectuades amb càrrec la subvenció concedida.
Nº Fra.

Proveïdor

Concepte

155/165914-1
6330248587
04-00067
04/001626

HALCON VIAJES
NIKE EUROPEA
KELME
TRANSVIA SL

Desplaçaments futbol base
Balons futbol-11
Camises futbol-base
Dietes maig 04
TOTAL

Import €
8.589,84
4.782,45
1.006,88
13.314,97
27.694,14

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

S’eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la justificació referent al Conveni entre l’Ajuntament d’Onda i el Villarreal
CF SAD (CIF A12362927) corresponent al exercici 2004, per import de 27.000,00 euros per
à finançar programes d’activitats i formació esportiva.
SEGON.- Aprovar el reconeixement de l´obligació per la quantitat de 27.000,00 euros a l
´Entitat “VILLARREAL CF SAD. (CIF nº.- A12362927), corresponent al 100 per 100 de la
subvenció per a l´exercici 2004, amb càrrec a la partida 2004 452 48900 del vigent
Pressupost General.
TERCER.- Aprovar l´ordenació de pagament de l´obligació anterior.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
13è) PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER FRANCISCA LÓPEZ REYES, PER A EXERCIR
L’ACTIVITAT DE “BAR-RESTAURANT” EN CARRER CERVANTES, Nº 9 BAIX.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/106, instruït a instàncies de Francisca López Reyes,
sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de “bar-restaurant” en carrer Cervantes, nº 9
baix .
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, de 2 de maig, de Activitats
Qualificades, el Reial Decret 2819/82, de 27 d’agost de 1982, pel qual s’aprova el
Reglament General de Policia, Espectacles Públics i Activitats Recreatives i la Llei 4/2003,
de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i Establiments Públics.
Vists els informes emesos per: el TAG de l’Àrea d’Ordenació del Territori, l’Enginyer
Tècnic Municipal, la Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques i els Serveis
Sanitaris de la Direcció Territorial de Sanitat i Consum.
Atès que durant el termini d'exposició pública de l'expedient NO s'han presentat
al·legacions.
Atès que la llicència que es tracta SI es troba inclosa en el Decret 80/91, de 13 de maig, en
relació amb el Decret 47/90, de 12 de març, ambdós del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual es deleguen en aquest Ajuntament determinades competències en
matèria de qualificació d'activitats.
De conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim

Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1172/2003, de 24 de juny de 2003, de
delegació de competències, el punt quart.B.C. atribueix a la Junta de Govern Local: “1.Informar expedients 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.
14è)
PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER P.P. CARMELITAS, A.O., PER A EXERCIR L’ACTIVITAT
DE SALONS PARROQUIALS, EN AVGDA. SERRA D’ESPADÀ, S/N.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/03/92, instruït a instàncies de P.P. CARMELITAS, A.O.,
sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de Salons Parroquials, en Avgda. Serra
d’Espadà, s/n.
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 2003, 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.
15è)
PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA FORMULADA PER BIG BAGS DE LA PLANA, S.L., PER A EXERCIR
L'ACTIVITAT DE NETEJA DE BIG BAGS (SACS DE PLÀSTIC) EN CTRA. CV-20 KM 5,5.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 16 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 643/01/139, instruït a instàncies de BIG BAGS DE LA PLANA,
S.L., sol·licitant llicència per a exercir l’activitat de “netejament de big bags (sacs de
plàstic)” en Ctra. CV-20 de Villarreal a Puebla de Arenoso, km. 5,5.
Vist que l'expedient ha sigut tramitat segons la Llei 3/89, 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 SI s’han presentat al·legacions
per: Serigrafías Libra, S.L., amb DNI: CIF nº B-12213153, amb domicili en Ctra. CV-20 de
Villarreal a Puebla de Arenoso, km. 5,5 i per Dª Carmen Taus Sancho, amb DNI
18.639.207-F, i en el seu nom i representació D, Antonio Ballester Taus, amb DNI nº
19.908.716-W, i domiciliat en Onda, carrer Alfonso Pallarés, nº 6-4º-B.
Atès que d’una banda, el Tècnic d’Administració General (TAG) de l’Àrea d’Ordenació del
Territori ha fet els informes escaients sobre aquestes al·legacions, on indica que les
al·legacions formulades no qüestionen el contingut concret del projecte d'activitat presentat
per a l'obtenció de la llicència, ni tampoc la compatibilitat o incompatibilitat en el PGOU dels
usos en la zona, sinó que manifesten (al primer d'ells), el seu desacord amb l'atorgament
de la llicència, per l'alt nivell de contaminació ambiental (olor i pols) que genera l'activitat i
(el segon), que la llicència s'atorgue d'acord amb la legislació vigent i respectant els drets
de colindància de l'activitat, així com que es controle, per part de l'Ajuntament, l'exercici de
la mateixa per considerar-la altament insalubre i nociva, així com molesta i perillosa, i que a
causa d'això, donat el caràcter reglat i no discrecional de les llicències d'activitat, cap
propietari queda legitimat per a oposar-se a la concessió de la mateixa si no s'al·leguen
altres motius, i que en cas d'atorgar-se la llicència, la mercantil titular haurà d'obtindre la
pertinent Autorització Ambiental Integrada que és l'autorització administrativa que vetla per
la prevenció i control de la contaminació, no suposant les mismes cap obstacle per a la
represa de l'expedient en la seua fase procedimental corresponent.

I d’altra banda, per l’Enginyer Tècnic Municipal ha informat el tema indicant el següent:
"...En principi les mesures correctores són acords amb el procés industrial que es pretén
realitzar. No obstant això, en el seu funcionament es podrien apreciar deficiències no
detectades de la documentació aportada, en este cas, prèvia inspecció de l'activitat,
s'indicarien les mateixes , així com si és procedent, les mesures a adoptar, per a la seua
esmena..."
Atès que la llicència que es tracta NO 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 a 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 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 s'acompanya al corresponent projecte,
les dictades pels servicis tècnics municipals, les que poguera dictar la Comissió Provincial
de
Qualificació d'Activitats, i que l'exercici de l'activitat quede condicionat al que disposa
l’article 6 de la citada llei 3/89, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.
SEGON.- Que es remeta còpia de l'expedient a la Comissió Provincial de Qualificació
d'Activitats, als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
16è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA
PER KERMOGRUP S.A., PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI DE 10 VIVENDES,
DOS LOCALS EN PLANTA BAIXA I SOTERRANI GARATGE, A L'AVINGUDA DEL PAÍS
VALENCIÀ NÚMERO 6.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 8832/04/65, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Kermogrup S.A., amb N.I.F. número A-12214409, i domicili
al carrer San Miguel número 38, d'Onda, per a la construcció d'un edifici de 10 vivendes,
dos locals en planta baixa i soterrani garatge, a l'avinguda del País Valencià número 6,
segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat pel
col·legi professional corresponent amb data 28 de febrer de 2004.

Vist que el solar sobre el que es pretén actuar estan classificat pel Pla General d'Ordenació
Urbana vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
amb data 22 de juliol de 1.998, com a sòl urbà, zona U-1, amb la urbanització finalitzada i
amb tots els serveis urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències.
Atès que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'aquest municipi, i que l'ús o els usos a què es destina la
dita edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a aquest aspecte, conté la dita
Ordenança.
Atès que la parcel·la de la citada edificació compleix els requisits per a l'edificació de solars
que determina l'article 6 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana
Reguladora de l'Activitat Urbanística i no existeixen cànons d'urbanització que graven la
propietat, així com tampoc hi ha excedents d'aprofitament, d'acord amb l'informe de
l’Arquitecte Municipal de data 17 de juny de 2.004.
Atès que l'article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i l'article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1.978, subjecten a llicència municipal prèvia els
actes d'edificació i ús del sòl.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la
Comissió de Govern, per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de
la qual, lletra B, apartat B, atribueix a la mateixa: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres
majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S'eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència d'obres a Kermogrup S.A., amb N.I.F. número A-12214409, i
domicili al carrer San Miguel número 38, d'Onda, per a la construcció d'un edifici de 10
vivendes, dos locals en planta baixa i soterrani garatge, a l'avinguda del País Valencià
número 6, segons projecte tècnic adjunt redactat per l’Arquitecte Pau Arrandis García, visat
pel col·legi professional corresponent amb data 28 de febrer de 2004. El pressupost de les
obres es de 562.325 euros, el número de connexions a la xarxa de clavegueram és de 12
unitat i el constructor Gesproal SL.
Aquesta llicència es concedeix llevat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 12 del decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.

El Tècnic és competent per a la redacció del projecte, i existeix autorització condicionada
de l'activitat de garatge de data 26 de gener de 2.004 (decret número 145/2004).
Existeix sistema separatiu d'abocaments, per la qual cosa s'hauran de contemplar per
separat les connexions d'aigües pluvials i residuals. A més haurà de procurar l'evacuació
de part de les aigües pluvials al carrer per davall de la vorera, per a evitar el col·lapse del
col·lector.
Abans de l'inici de les obres deurà presentar: nou plànol en color de la façana del carrer
Monseñor Ferrnado Ferrís, al objecte de millorar la estètica de la mateixa.
S'hauran de prendre precaucions en l'excavació del soterrani, havent d'executar-se per
bataches, per a no descalçar l'edificació confrontant.
L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si hi haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 24 mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
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.
17è) PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR SOL·LICITADA
PER GAS NATURAL SDG SA, PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DE LA CONNEXIÓ DE GAS A SMALTICERAM ESPAÑA S.L., EN SUR-14,
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:

“Vist l'expedient número 8832/04/52, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència d'obres formulada per Gas Natural SDG SA, amb N.I.F. Número A-08015497, i
domicili a l'avinguda de Balears número 69, de València, per a la realització d'obres de
construcció de la connexió de gas a Smalticeram España S.L., en SUR-14, segons projecte
redactat per l'Enginyer Industrial Pablo Benlloch Castelló.
Atès que de conformitat amb el dispost en l’ article 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern,
per Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra B,
apartat B, atribueix a la mateixa: “4.- Concedir i denegar llicències d’obres majors."
En conseqüència, i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic incorporats a
l'expedient, a l'empara del que disposa l'article 4.1 del Reglament de Disciplina Urbanística,
en el que consta proposta favorable a l'atorgament de la llicència.
S’eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord:
PRIMER.- Concedir llicència a Gas Natural SDG SA, amb N.I.F. Número A-08015497, i
domicili a l'avinguda de Balears número 69, de València, per a la realització d'obres de
construcció de la connexió de gas a Smalticeram España S.L., en SUR-14, segons projecte
redactat per l'Enginyer Industrial Pablo Benlloch Castelló. El pressupost de les obres es de
13.429'32 euros, i el constructor Obremo.
Aquesta llicència es concedeix llevat del dret de propietat i sense perjudici del de tercers,
de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Decret del 17 de juny de 1955 pel qual
s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
En la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2004, s'ha concedit la corresponent
autorització del domini públic.
S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
L'interessat haurà de comunicar l’acabament de les obres, presentant el corresponent
certificat final.
SEGON.- Segons el que disposa l'apartat 2 de l'article 85 de la Llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, es fixen els següents terminis:
A)Iniciació: 60 dies, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació del
present acord.
B)Execució de les obres: 6 mesos, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la
notificació del present acord.
TERCER.- Els dits terminis podran ser ampliats prèvia sol·licitud de pròrroga, en casos
justificats o de força major.
QUART.- El sol·licitant ha efectuat autoliquidació de la taxa per llicències urbanístiques i de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

CINQUÉ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica als efectes oportuns.”
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
18è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER URBANIZADORA
ONDA INDUSTRIAL SL, EN GARANTIA DE L'EXECUCIÓ SIMULTÀNIA DE LA
URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA 9 DE LA SUR-6, EN EL EXPEDIENT
DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 8832/00/45.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/02/17, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Urbanizadora Onda Industrial SL, amb N.I.F. número B-12491635 i domicili
al carrer Concepción número 41, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada en
garantia de l'execució simultània de la urbanització i edificació de la parcel·la 9 de la SUR6, en el expedient de llicència d’obres número 8832/00/45.
Vist que, en garantia de les obres d'execució simultània de la urbanització i edificació de
parcel·la 9 de la SUR-6, es va dipositar per Urbanizadora Onda Industrial SL, amb data 24
de febrer de 2.000, fiança per import de 18.030'36 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal, amb data 21 de juny de 2004, s'ha informat que
no hi ha inconvenient algun perquè es procedeix a la devolució de la fiança dipositada.
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 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Urbanizadora Onda Industrial
SL, amb N.I.F. número B-12491635 i domicili al carrer Concepción número 41, d'Onda,
com a garantia de l'execució simultània de la urbanització i edificació de la parcel·la 9 de la
SUR-6, en el expedient de llicència d’obres número 8832/00/45.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta
de pagament.
TERCER.- Donar trasllat del present acord 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.
19è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER STIL CERÁMICAS
S.A., EN GARANTIA DE LA REPOSICIÓ DEL PAVIMENT, EN L'EXPEDIENT DE
LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 8832/03/26.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/11, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Stil Cerámicas S.A., amb N.I.F. número A-12062279 i domicili al carrer La
Cosa número 24, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada en garantia de la
reposició del paviment, en el expedient de llicència d’obres número 8832/03/26.
Vist que, en garantia de les obres de reposició del paviment al carrer La Cosa número 24,
es va dipositar per Stil Cerámicas SA, amb data 8 d'abril de 2.003, fiança per import de
2.000 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal, amb data 21 de juny de 2004, s'ha informat que
no hi ha inconvenient algun perquè es procedeix a la devolució de la fiança dipositada.
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 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Stil Cerámicas S.A., amb
N.I.F. número A-12062279 i domicili al carrer La Cosa número 24, d'Onda, com a garantia
de reposició del paviment, en el expedient de llicència d’obres número 8832/03/26.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta
de pagament.
TERCER.- Donar trasllat del present acord 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.
20è) PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER PROJOSA S.L.U.,
EN GARANTIA DE L'EXECUCIÓ SIMULTÀNIA DE LA URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ DE
LA PARCEL·LA SITUADA A LA CARRETERA VIVER-PUERTO DE BURRIANA
QUILÒMETRE 58'2, EN L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA DE OBRES NÚMERO
883/95/1106.

Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 21 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist l'expedient número 3710/04/22, que s'instrueix com a conseqüència de la sol·licitud
presentada per Projosa S.L.U., amb N.I.F. número B-12388807 i domicili a la carretera
d'Onda a Vila-real quilòmetre 7, d'Onda, per a la devolució de la fiança dipositada en
garantia de l'execució simultània de la urbanització i edificació de la parcel·la situada a la
carretera Viver-Puerto de Burriana quilòmetre 58'2, en el expedient de llicència de obres
número 883/95/1106.
Vist que, en garantia de les obres d'execució simultània de la urbanització i edificació de
parcel·la mencionada, es va dipositar per Projosa S.L.U., amb data 31 de gener de 1.997,
fiança per import de 7.590'78 euros.
Vist que per l'Arquitecte Tècnic Municipal, amb data 21 de juny de 2.004, s'ha informat que
no hi ha inconvenient algun perquè es procedeix a la devolució de la fiança dipositada.
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 2568/1986, de 28 de
novembre, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament és l'òrgan competent per a la devolució de la
fiança sol·licitada, si bé aquesta atribució ha sigut delegada en la Comissió de Govern per
Resolució número 1.172/2003, de 24 de juny, en el punt quart de la qual, lletra A, atribueix
a la mateixa: “10.- Aprovar la devolució de fiances”.
Vist l'intervingut i conforme, que consta en la present proposta, s'eleva a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança dipositada per Projosa S.L.U., amb N.I.F.
número B-12388807 i domicili a la carretera d'Onda a Vila-real quilòmetre 7, d'Onda, com a
garantia de l'execució simultània de la urbanització i edificació de la parcel·la situada a la
carretera de Viver-Puerto de Burriana quilómetre 58'2, en el expedient de llicència d’obres
número 883/95/1106.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, advertint-li que per a poder procedir a la
mencionada devolució, haurà d'aportar en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta
de pagament.
TERCER.- Donar trasllat del present acord 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.
21è) PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D'ERROR EN EL CIF DE LA SOCIETAT ENVASES
DE CARTÓN S.A, ADJUDICATARI DE LA FINCA 35 PROJECTE REPARCEL·LACIO
SUR-9.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 22 de juny de 2004, del Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Ordenació del
Territori, que es passa a transcriure literalment:
“Vist el Decret de l'Alcaldia de data 9 de febrer de 2000, pel que va ser aprovat el Projecte

de Reparcel·lació del sector urbanitzable industrial SUR-9 “El Colomer”, així com l'acord de
la Comissió de Govern, de data 31 de març de 2003, pel que va ser aprovada amb
caràcter definitiu l'Acta de Reparcel·lació, ja inscrita definitivament en el Registre de la
Propietat núm. 2 de Vila-real.
Vist que la parcel·la adjudicada núm. 35 figura inscrita en el Registre de la Propietat núm.
2, en el tom 1148, llibre 546, foli 35, finca 36022, a nom de la mercantil “Envases de
Cartón, S.A.” amb el C.I.F. número A-26034736.
Atesa l'al·legació presentada per D. Juan Ignacio Piquer Gumbau, en representació de la
mercantil “Envases de Cartón, S.A.”, de data 7 de juny de 2004 (Registre d'Entrada 6311),
sol·licitant la rectificació de l'error en el C.I.F. de l'empresa i la inscripció correcta en el
Registre de la Propietat, atès que el número correcte és A-26037432, aportant per a això
còpia de la targeta d'identificació fiscal de l'Agència Tributària.
Considerant l'informe jurídic del Tècnic d'Administració General de l'Àrea d'Ordenació del
Territori, de data 22 de juny de 2004, en el que es constata l'existència d'un error en l'Acta
de Reparcel·lació aprovada per la Comissió de Govern de data 31 de març de 2003, del
que es deriva el mencionat error tant en l'emissió del Títol de Propietat com en la inscripció
registral de la citada parcel·la.
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 rectificar d'ofici o a instància dels interessats, els
errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes“.
Considerant que l'òrgan competent per a 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 nombre 1172/03, de 24 de juny, de delegació 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 D. Juan Ignacio Piquer Gumbau, en representació de la
mercantil “Envases de Cartón, S.A.”, amb NIF número A-26037432 i domicili en l'Avinguda
Real d'Extremadura s/n, l'error en el C.I.F. del titular de la parcel·la adjudicada núm. 35 de
la Reparcel·lació del sector urbanitzable SUR-9 “El Colomer”, aprovada per acord de la
Comissió de Govern de 31 de març de 2003, per quant el C.I.F. correcte és el número A26037432.
SEGON.- Remetre el present acord al Registre de la Propietat núm. 2 de Vila-real, als
efectes de la corresponent modificació registral.
TERCER. Notificar el present acord 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.
22è) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
EDYCON S.A., CONTRA ACORD D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ

DEFINITIVA DE LA REPARCEL·LACIÓ SUR-10.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la lectura de la proposta
d'acord de data 23 de juny 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 la “Agrupació d'Interés 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“), acordant-se per mitjà d'acord plenari
de data 26 de març de 2001 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.
Vist el Projecte de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació provisional del Programa
d'Actuació Integrada en sòl urbanitzable industrial SUR-10 (“La Trencadella“), aprovats
definitivament per Decret de l'Alcaldia de data 10 de juliol de 2000.
Vist que, entre les obligacions assumides per l'Agent Urbanitzador en virtut de la
reparcel·lació, es trobava la d'abonar en metàl·lic a l'Ajuntament l'import corresponent al 5
% de l'aprofitament municipal cedit a l'Urbanitzador, import econòmic que es va determinar
en el projecte de reparcel·lació sense expressa menció de l'IVA ni de les condicions i
terminis per al pagament de l'import corresponent.
Atès que per mitjà d'acord de la Comissió de Govern de 22-10-2002, es va modificar el
Projecte de Reparcel·lació i el Compte de Liquidació provisional del sector, afectant els
canvis a la parcel·la de la mercantil “Peris i CIA, S.A.“ i configurant una nova parcel·la de
titularitat municipal per a la instal·lació d'una estació de bombament, modificació que va
generar en l'Ajuntament, a més del saldo creditor ja reconegut per l'aprofitament, un saldo
deutor per la nova parcel·la configurada, en concepte de quotes d'urbanització.
Vist que l'acta de recepció final de les obres d'urbanització del sector SUR-10 va ser
firmada entre representants de l'Ajuntament i “Edycon, S.A.“ amb data 16 de gener de
2004, i que en conversacions verbals mantingudes per l'Ajuntament amb representants de
la mercantil es va acordar el pagament de l'aprofitament una vegada aprovada el compte
de liquidació definitiva.
Atès que per mitjà d'acord de la Junta de Govern Local d'1 de març de 2004 s'aprova
definitivament el compte de Liquidació definitiva del sector SUR-10, rebent l'Urbanitzador
l'acord amb data 14 d'abril de 2004.
Atès que en el punt segon de la part dispositiva de l'acord d'1 de març de 2004, es
concedeix expressament a l'Urbanitzador el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà
de l'adopció de l'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, sense que en el termini d'un mes
l'Urbanitzador formulara recurs de reposició.
Atès l'acord de la Junta de Govern Local de data 5 d'abril de 2004, adoptat d'ofici per la
Corporació per a rectificar l'error en l'acord d'aprovació del compte de Liquidació definitiva,
especificant-se que el termini d'un mes perquè l'Urbanitzador abonara el seu deute a
l'Ajuntament començaria a transcórrer des de l'endemà de la notificació a l'Urbanitzador
d'aquest nou acord de correcció d'errors.
Vist que amb data 19 de maig de 2004, D. Alfredo García Ropa, en nom i representació de
la mercantil “Edycon, SA“, presenta en temps i forma recurs de reposició contra l'al·ludit

acord de correcció d'errors, fonamentant-lo que, al seu parer, la quantia determinada en
l'acord ja incloïa l'IVA, invocant un ofici del Tinent Alcalde-Delegat de l'Àrea d'Ordenació del
Territori de data 12 de juny de 2001, en el que es determinava que les quanties del
document originari del compte de liquidació ja incloïen l'IVA.
Atès l'informe dels serveis tècnics municipals, de data 22 de juny de 2004, en el que es
disposa el següent:
<< Vists els antecedents de l'expedient, s'observa que la mercantil “Edycon, S.A“ no pot
plantejar en via administrativa la seua oposició a la concreció municipal de la quantia a
abonar a l'Ajuntament pel seu saldo creditor.
I així, l'acord municipal que determina la quantia exacta (IVA no inclòs) a abonar a
l'Ajuntament és l'acord de la Junta de Govern local de data 1 de març de 2004, acord que
l'Agent Urbanitzador no impugna, ni tan sols de forma extemporània. El termini per a
impugnar el dit acord va finalitzar per a l'Agent Urbanitzador el 14 de maig de 2004.
En aquest sentit, l'Agent Urbanitzador únicament impugna amb data 19 de maig de 2004
l'acord posterior de correcció d'errors (de 5 d'abril de 2004), acord en què no es corregeix
ni modifica la determinació de l'import econòmic de referència, per quant el que s'esmena
és l'error en la determinació del còmput del termini del pagament.
Des d'aquest punt de vista, l'Agent Urbanitzador està impugnant un acte administratiu
invocant una suposada antijuricitat que no concorreix en l'acte que s'impugna, sinó en un
acte anterior respecte al qual ja havia expirat el termini de recurs en la data en què es
presenta el mateix.
Respecte d'això, l'article 116.1de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques (LRJ-PAC), assenyala que “el termini per a la interposició del
recurs de reposició serà d'un mes, si l'acte fora exprés“.
De tot això es dedueix, d'una banda, que el contingut del recurs administratiu al·ludeix a
una qüestió impugnada en via administrativa de forma extemporània, i per un altre que
aqueixa causa al·legada es determina en un primer acord municipal (de 1-3-2004) que no
és objecte d'impugnació, limitant-se únicament el segon acord (que sí s'impugna) a
esmenar l'error en la determinació del còmput del termini del pagament.
En virtut d'allò que s'ha exposat, cap concloure que l'acte administratiu municipal que
determina l'import de la quantia econòmica (de data 1-3-2004) és ja ferm en via
administrativa davant del transcurs del termini d'un mes sense que l'Agent Urbanitzador
haguera interposat recurs de reposició contra el mateix, per la qual cosa des d'un punt de
vista formal no procedeix estimar el recurs plantejat.
Quant a la qüestió de contingut o fons que se suscita, dir que tant per la “Agrupació
d'Interés Urbanístic La Trencadella“ (Urbanitzador originari en la posició jurídica de la qual
es va subrogar “Edycon, S.A”) com per part de l'Ajuntament es va fixar un preu de venda
de l'aprofitament que li corresponia cobrar a la Corporació, no establint-se expressament
en cap document que la quantitat econòmica de referència incloïa l'IVA. Per tal raó,
ambdós parts sempre han assumit que la quantia fixada era l'import de la base a què se li
hauria d'aplicar l'IVA posteriorment.
Així doncs, pels que subscriuen es considera que també hi ha raons de fons o contingut
per a desestimar el recurs >>.
Atès, de conformitat amb l'article 116.1 de la Llei 30/92, de 30 de novembre, de Règim

Jurídic de les Administracions Públiques, que l'òrgan competent per a resoldre el present
recurs és la Junta de Govern Local, en quant d'òrgan de què prové l'acord objecte
d'impugnació.
Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a la Junta de Govern Local la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat amb data 19 de maig de 2004 per D.
Alfredo García Ropa, en nom i representació de la mercantil “Edycon, S.A“, contra l'acord
de la Junta de Govern Local de 5 d'abril de 2004, de correcció d'errors de l'acord de la
Junta de Govern Local d'1 de març de 2004, pel qual es va aprovar el compte de liquidació
definitiva del sector SUR-10 (“La Trencadella“), per les raons exposades.
En conseqüència, es considera que la quantia que correspon ingressar a l'Ajuntament pel
seu saldo creditor ascendeix a 145.845,91 € (IVA no inclòs).
SEGON. Notificar el present acord a la mercantil “Edycon, S.A“, i donar trasllat del mateix a
les Àrees municipals de Secretaria i Intervenció, als efectes oportuns. “
Després de la lectura i promogut el debat per part de la Presidència, cap dels senyors
Tinents d'Alcalde assistents sol·licita fer ús de la paraula, per la qual cosa la proposta
d'acord se sotmet directament a votació, aprovant-se per unanimitat.
DESPATX EXTRAORDINARI.
Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia i abans de passar al torn de
precs i preguntes, l'Alcalde pregunta si algun Tinent d'Alcalde desitja sotmetre a la
consideració de la Junta de Govern Local, per raons d'urgència, algun assumpte no
comprés en l'Ordre del Dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga cabuda en el
punt de precs i preguntes, no produint-se cap intervenció.
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:
1r) PRECS I PREGUNTES.
Comença la consideració d’aquest punt de l'Ordre del Dia amb la pregunta per part de la
Presidència als membres de la Junta sobre si desitgen formular algun prec o pregunta, no
produint-se cap intervenció.

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

