AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 5
Data: 26 d'abril de 2010
Horari: de 19.30 a 20.45 h
Caràcter: ordinària
Lloc: Sala de plens
Assistents:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Enrique Navarro Andreu, alcalde president (Grup Socialista)
Mª Lidón Adelantado Puchal, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Juan Miguel Salvador Pérez, segon tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Joaquín Aguilella Aguilella, tercer tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Vicente Gil Sansano, quart tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Mª Carmen Aguilella García, cinquena tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Luís Miguel Sánchez Torrejón, regidor (Grup Socialista)
Rosario Fabra Prades, regidora (Grup Socialista)
Carmen Verdía Cerdá, regidora (Grup Socialista)
Mª Dolores Mateu Falomir, regidora (Grup Socialista)
Salvador Aguilella Ramos, regidor (Grup Popular)
Carmen Ballester Feliu, regidora (Grup Popular)
Rubén Ibáñez Bordonau, regidor (Grup Popular)
Vicente Ramón Peris, regidor (Grup Popular)
Mª Carmen Aguilella Abad, regidora (Grup Popular)
Leonardo Molina Corella, regidor (Grup Popular)
Mª Isabel Raigada Cepas, regidora (Grup Popular)
Adela Carmen Belenguer Sales, regidora (Grup Popular)
Vicent Martí i Colera, sisé tinent d'alcalde (Grup BLOC)
Pascual Vicente Mundina Sol, seté tinent d'alcalde(Grup AMI Onda)
Mª Isabel Ruíz Alonso, regidora (Grup ESPAÑA-2000)

–
–

Rosa María Gómez Sancho, interventora acctal.
Carlos Forés Furió, oficial major, secretari per substitució

1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de març de 2010.
1.2. Dictamen d'aprovació de conveni de cooperació amb la Universitat Miguel Hernández
d'Elx (UMH) per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball.
1.3. Dictamen d'aprovació de la constitució del Consorci Gestor del Pacte Territorial per
l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència de la Província de Castelló i
els seus Estatuts.
1.4. Dictamen d'aprovació de la bonificació del 25% de la quota de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE), per utilitzar o produir energia a través de sistemes de cogeneració en
favor de la mercantil “Euroatomizado, S.A.”
1.5. Dictamen d'aprovació de la resolució de les al·legacions a la nova informació pública de la
documentació tècnica del projecte de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
(procediment simplificat) i aprovació de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).
1.6. Dictamen d'aprovació de l'acord d'adhesió al pacte dels alcaldes per a una energia
sostenible local.
1.7. Dictamen d'aprovació de la sol·licitud de subvenció de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupació per a una Escola-Taller.
1.8. Dictamen d'aprovació de la sol·licitud de subvenció de la Conselleria d'Economia, Hisenda
i Ocupació per a un Taller d'Ocupació.
1.9. Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
2.2. Dació de comptes de la informació comptable corresponent al primer trimestre de 2010.
2.3. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de març de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de març de 2010.
Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.2. Dictamen d'aprovació de conveni de cooperació amb la Universitat Miguel
Hernández d'Elx (UMH) per a la realització de pràctiques formatives en centres de
treball.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 20 d'abril de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
María Carmen Aguilella García, tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Recursos Humans i
Gestió administrativa, fent ús de les facultats delegades per decret 2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.

Vist l’esborrany del conveni administratiu per mitjà del qual s'estableix la cooperació
educativa per a la realització de pràctiques en l'Ajuntament d'Onda en règim d'estades en
pràctiques per part de l'alumnat adscrit a la Universitat Miguel Hernández.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el Conveni entre la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) i l'Ajuntament
d'Onda per a establir la participació d'ambdues entitats en matèria d'educació-ocupació
mitjançant programes de cooperació educativa.
Segon. Facultar l’Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH).
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per unanimitat, emet dictamen
favorable a l'aprovació.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.3. Dictamen d'aprovació de la constitució del Consorci Gestor del Pacte Territorial
per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència de la Província de
Castelló i els seus Estatuts.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), informa de que amb posterioritat al
dictamen de la comissió informativa ha tingut lloc a Vila-real una reunió d'Ajuntaments
relacionada amb aquesta tema i proposa deixar-lo sobre la mesa per tal d'arribar a una acció
més àmplia.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat.
1.4. Dictamen d'aprovació de la bonificació del 25% de la quota de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE), per utilitzar o produir energia a través de sistemes de
cogeneració en favor de la mercantil “Euroatomizado, S.A.”
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 20 d'abril de 2010,
ha emès el dictamen següent:
“El president dona compte de l’expedient d'aprovació de la bonificació del 25 % de la quota
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), per utilitzar o produïr energia a través de
sistemes de cogeneració a favor de la mercantil “Euroatomizado, S.A.”.
Vist que la interessada acompanya la documentació acreditativa de la utilització o producció
d’energia a través de sistemes de cogeneració.
Considerant que l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques en
l’article 5 estableix:
d) Una bonificació del 25 % de la quota corresponent per als subjectes passius que tributen
per quota municipal i que utilitzen o produïsquen energia a partir de sistemes de
cogeneració.
Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permeten la

producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.
La bonificació serà de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se a l’Ajuntament dins del primer
trimestre de l’exercici a què ha d’aplicar-se acompanyant document acreditatiu de la
utilització o producció d’energia a partir de sistemes de cogeneració.
Considerant el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local(LRBRL), en relació a l’article 50 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
corresponen, en tot cas, al Ple les atribucions següents:
La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels
pressupostos, i la disposició de gastos en matèria de la seua competència i l’aprovació dels
comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Considerant el que disposa l’article 47 de la LRBRL, en el que s’estableix: Els acords de les
corporacions locals s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres
presents.
Considerant el que disposa l’article 12 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:
1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals es realitzarà d’acord amb
allò que s’ha previngut en la Llei General Tributària i en les altres Lleis de l’Estat reguladores
de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desplegament.
2. A través dels seus ordenances fiscals les entitats locals podran adaptar la normativa a
què es refereix l’apartat anterior al règim d’organització i funcionament intern propi de cada
una d’elles, sense que tal adaptació puga contravindre el contingut material de dita
normativa.
PROPOSE:
Primer. Concedir la bonificació del 25% de l’article 5. 2d) de l’Ordenança del IAE per
utilització o producció d’energia a partir de sistemes de cogeneració a Euroatomizado S.A
con CIF.
Segon. Notificar el present acord a l’interessat.
Tercer. Traslladar el present acord al Servei Provincial de Gestió, Recaptació i Inspecció de
la Diputació de Castelló per a continuar la gestió de l’Impost sobre activitats econòmiques.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova per unanimitat.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.5. Dictamen d'aprovació de la resolució de les al·legacions a la nova informació
pública de la documentació tècnica del projecte de revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana (procediment simplificat) i aprovació de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental (ISA).
La Comissió Informativa Permanent d'Ordenació del Territori, de 20 d'abril de 2010, ha emès
el dictamen següent:

“El president, Juan Miguel Salvador Pérez, planteja la inclusió en l’orde del dia, per despatx
extraordinari, de la següent proposta de data 20 d’abril de 2010:
Juan Miguel Salvador Pérez, tinent alcalde-delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient,
fent ús de les facultats que m’han sigut delegades per resolució de l’alcaldia núm.
2.026/2007, de 29 d’agost, i de conformitat amb el que disposa l’article 83 en relació amb el
97.3 del Real Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per raons d’urgència
motivades per la necessitat d’agilitzar en el temps la complexa tramitació administrativa de la
revisió del planejament general, en la que intervenen diverses administracions públiques.
Vist l’acord plenari de data 11.7.07, d’aprovació provisional de l’expedient de revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana (Procediment simplificat) i de resolució d’al·legacions al tràmit
d’informació pública, amb ulterior trasllat del mateix a la Conselleria competent en
Urbanisme el 28.10.07, interessant l’aprovació definitiva.
Vist que amb registre d’entrada de data 26.11.09 la Conselleria d’Urbanisme va exigir a este
Ajuntament tramitar l’expedient de revisió del PGOU a través del procediment d’Avaluació
Ambiental Estratègica en substitució del procediment ambiental tramitat fins data (Estudi
d’Impacte Ambiental), amb remissió del Document de referència emés per la Directora
general de Gestió del Medi Natural amb data 19.11.09, respecte al qual, amb data posterior,
s’han anat remetent a este Ajuntament per la Conselleria nous requeriments amb incidència
sobre l’expedient.
Vist l’Informe de Sostenibilitat Ambiental datat al gener de 2009 i presentat per l’Ajuntament
per a la seua tramitació corresponent a l’empara dels articles 8 a 10 de la Llei 9/2006, de 28
d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient,
dins del procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica.
Vist l’acord plenari de data 5.2.10, pel qual es va acordar un nou sotmetiment a informació
pública de la documentació tècnica revisió Pla General d’Ordenació Urbana (Procediment
simplificat), amb el referit Informe de Sostenibilitat Ambiental, la qual cosa ha implicat la
publicació d’anunci d’exposició pública en el tauler d’edictes municipal, en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana (11.2.10) i en un diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat
(Periòdic Mediterrani de 8.2.10), així com elevació de consulta als municipis limítrofs, a les
empreses que gestionen o exploten infraestructures o servicis essencials o d’utilitat pública,
als Departaments i òrgans competents de les distintes Administracions, al públic interessat i
a qualsevol persona jurídica sense ànim de lucre, a l’efecte de que en el termini de
quaranta-cinc dies hàbils emeteren els informes o dictàmens preceptius i es pronuncien
expressament, en tot cas, sobre la sostenibilitat del pla o programa.
Vist que en el referit termini d’informació pública s’han presentat les següents al·legacions,
referides totes elles a l’ordenació urbanística i no a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental:
Núm. al·legació

Data al·legació

Titular

1

1/3/10

Miguel Casares Orts

2

1/3/10

Jesús Bádenas Flor

3

17/3/10

Miguel Badenes Guinot

4

17/3/10

Adolfo Pallarés Canelles

5

12/3/10

Azuliver 1, S.L (Virgilio Ruíz Moreno)

6

29/3/10

Eliseo Chiva Molina

7

29/3/10

Eliseo Chiva Pallarés

8

29/3/10

Alicia Chiva Pallarés (Serreria y Pallets Chiva, S.L)

9

24/3/10

Carmen y Francisco Martí Verdiá

10

30/3/10

Exploagromar, S.L

11

30/3/10

José Vicente Badenes Guinot

12

31/3/10

Julio Izquierdo Barrés

13

8/4/10

Miguel Alfonso Aguilella y Mª Angeles Casaña Peris

14

6/4/10

Francisco Ros Badenes, Jesús Guinot Figás, Juan
Julián García Rubio, Ismael Chiva Escrig

15

6/4/10

Joaquín Sorní Monfort

16

7/3/10

Ramón Coma Blasco

17

6/4/10

Iberdrola

18

9/4/10

Juan Antonio Molina Jerónimo

19

9/4/10

Associació Amics del Centre Històric d´Onda

20

9/4/10

Adela María Esteban Villar

21

9/4/10

Joan Castañ Alvaro

22

9/4/10

María Rosario Piñón Fornás

23

9/4/10

Juan Miguel Gil García

24

12/4/10

Andrés Martí Pastor

25

15/3/10 y 9/4/10

Conselleria d'Educació

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 19.4.10, en el que s’analitzen les al·legacions
en el sentit següent:
1. Miguel Casares Orts: Al·lega que actualment el PGOU classifica la seua finca com a sòl
protegit i anteriorment era sòl no urbanitzable comú, i que a més compta amb cultius i
moviments de terra.
Resposta: El fet d’incloure la finca en sòl no urbanitzable protegit respon a criteris imposats
per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, ja que el que s’ha fet és
adoptar la Cartografia de l’esmentada Conselleria en els criteris ambientals que han imposat
per a poder tramitar el planejament proposat. Si és el cas, a més de la trama corresponent al
sòl no urbanitzable protegit amb protecció forestal, la finca confronta o es veu travessada
per dos Vies pecuàries (núm. 46 i 25). Desfavorable.
2. Jesús Bádenas Flor: Al·lega que actualment el PGOU classifica la seua finca com a sòl
protegit i anteriorment era sòl no urbanitzable comú, i que a més compta amb quadres, un
pou i un tanca.
Resposta: Idèntica resposta a la de l’al·legació núm. 1 transcrita. Desfavorable.
3. Manuel Badenes Guinot: Sol·licita que s’incloguen dins de sòl urbà la parcel·la on té una
vivenda i un magatzem que en el 2004 va obtindre llicència.
Resposta: La present revisió del PGOU no contempla modificacions en el sòl urbà ja
consolidat i segellat, sent este el cas que ens ocupa. No són objecte per tant de la present
revisió ampliacions de sòl urbà en el perímetre de l’Àrea urbana. A més, la revisió del Pla
General ha de fer-se de forma homogènia i compacta, tal com establix la legislació
autonòmica d’ordenació del territori. L’actual proposta a més de complir les esmentades

premisses establix un ràtio d’increment de sòl urbanitzable inferior al 20% establit en el
vigent Reglament d’Ordenació i Gestió Urbanística valencià (Decret 67/2006). En concret,
l’Annex núm. 2 esmentat Reglament definix el Llindar d’Increment de Consum de Sòl per
Creixement Urbanístic fixant eixe increment en el 20% anteriorment citat. És per tot això
impossible de moment atendre la seua sol·licitud per a reclassificar la seua parcel·la. A més,
la totalitat de la parcel·la està dins de la reserva de terreny establida pel Pla d’Acció
Territorial de Corredors d’Infraestructures de la Comunitat Valenciana, no sent l’ús
demandat per l’al·legant compatible amb el que establix el Pla indicat. Per tant, mentres
estiga en vigor el citat PAT de Conselleria no serà possible realitzar ampliacions de sòl urbà
en la zona d'Artesa. Desfavorable.
4. Adolfo Pallarés Canelles: Al·lega que té les parcel·les arrendades a “Azuliver 1, S.L”, i que
sobre elles té una concessió minera i un permís d’investigació concedit pel Ministeri
d’Indústria i Energia des de l’any 1981.
Resposta: Actualment l’activitat extractiva és compatible amb la classificació del sòl no
urbanitzable protegit quan es complisca el que establix la modificació puntual del pla general
aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 27 de juliol de 1999. No obstant
això, s’accepta parcialment l’al·legació ja que dins de la cartografia inclosa en el PGOU
s’incorporarà un pla de sectorització del sòl no urbanitzable. I en eixe pla apareixeran les
zones on es permet l’activitat extractiva.
En el pla de sectorització del SNU s’inclourà l’Àrea com a zona d’activitat extractiva.
Favorable, en part.
5. Azuliver 1, S.L (Virgili Ruíz Moreno): Sol·licita, com a empresa explotadora de la
concessió minera i del permís d’investigació concedit pel Ministeri d’Indústria i Energia des
de l’any 1981, que es canvie la tipologia del sòl que està afectada per este.
Resposta: La mateixa que en l’al·legació anterior (núm. 4). Favorable parcialment.
6. Eliseo Chiva Molina: Al·lega que és propietari de la indústria “Serrería i Pallets Chiva, S.L”
instal·lada en el Polígon Sepes, i que va comprar la parcel·la on està situada la indústria al
Sepes com a urbana industrial, i ara apareix com RP-EQ.
Resposta: S’estima l’al·legació, per la qual cosa es modificaran els plans per a corregir la
situació demandada. Favorable.
7. Eliseo Chiva Pallarés: Com a propietari de parcel·les en la U-14 proposa que es modifique
la línia d’afecció de la CV-20.
Resposta: Els amples establits en les bandes de protecció de les carreteres propietat de la
Conselleria, com és el cas que ens ocupa, els establix la pròpia Conselleria, sent a més un
requisit imposat per l’Oficina del Pla per a la tramitació del present expedient. I així al maig
de 2009 l’Oficina del Pla de Carreteres de la Conselleria d’Infraestructures i Transport va
emetre un informe favorable a la revisió del PGOU (procediment simplificat) en la que
imposava els amples de reserva viària que havien d’establir en cada una de les carreteres
afectades per la documentació urbanística. Desfavorable.
8. Alicia Chiva Pallarés (Serradora i Pallets Chiva, S.L): Com a propietària d’una parcel·la
ubicada en SUD IND 8, sol·licita que s’amplie el sòl U IND 2 incloent la seua parcel·la.
Resposta: La revisió del PGOU del municipi ha de fer-se de forma homogènia i compacta,
tal com establix la legislació autonòmica d’ordenació del territori. L’actual proposta a més de
complir les esmentades premisses establix un ràtio d’increment de sòl urbanitzable inferior al
20% establit en el vigent Reglament d’Ordenació i Gestió Urbanística valencià (Decret

67/2006). En concret, l’Annex núm. 2 esmentat Reglament definix el Llindar d’Increment de
Consum de Sòl per Creixement Urbanístic fixant eixe increment en el 20% anteriorment
citat. Com no es tracta d’una ampliació de sòl urbà a costa del SNU es podria estimar.
Favorable.
9. Carmen Martí Verdía i Francisco Martí Verdiá: Al·leguen que part del carreró inclòs en
CHP queda inclòs dins de la seua propietat.
Resposta: Es modificarà el pla del CHP per a grafiar correctament el carreró. Favorable.
10. Exploagromar, S.L: Al·leguen que part del carreró inclòs en CHP queda inclòs dins de la
seua propietat.
Resposta: Es modificarà el pla del CHP per a grafiar correctament el carreró. Favorable.
11. José Vicente Badenes Guinot: Al·lega que la seua propietat confronta amb el sòl urbà, i
que el perímetre del nucli urbà varia segons la sèrie de plans. Sol·licita que la seua parcel·la
siga inclosa en urbana.
Resposta: La parcel·la objecte de la reclamació compta amb la classificació de SNU. La
revisió del PGOU del municipi ha de fer-se de forma homogènia i compacta, tal com establix
la legislació autonòmica d’ordenació del territori. L’actual proposta a més de complir les
esmentades premisses establix un ràtio d’increment de sòl urbanitzable inferior al 20%
establit en el vigent Reglament d’Ordenació i Gestió Urbanística valencià (Decret 67/2006).
En concret, l’Annex núm. 2 esmentat Reglament definix el Llindar d’Increment de Consum
de Sòl per Creixement Urbanístic fixant eixe increment en el 20% anteriorment citat. És per
tot això impossible de moment atendre la seua sol·licitud per a reclassificar la seua parcel·la.
Les discordances entre les sèries de plans exposades al públic es modificaran.
Desfavorable.
12. Julio Izquierdo Barres: Sol·licita la supressió d’uns dels carrers de la urbanització del
sector U-14.
Resposta: Es procedirà a modificar els plans suprimint el carrer al·ludida. Les solucions
plantejades per a la U-14 han d’estar consensuades per l’Agrupació d’Interés Urbanístic
creada per a dirigir el sector. Favorable.
13. Miguel Alfonso Aguilella i Ma Angeles Casaña Peris: Sol·licita la supressió d’uns dels
carrers de la urbanització
Resposta: Es procedirà a modificar els plans suprimint el carrer al·ludida. Les solucions
plantejades per a la U-14 han d’estar consensuades per l’Agrupació d’Interés Urbanístic
creada per a dirigir el sector. Favorable.
14. Francisco Ros Badenes, Jesús Guinot Figás, Juan Julián García Rubio i Ismael Chiva
Escrig: Sol·liciten la inclusió de les seues parcel·les dins dels sectors, de manera que quede
com una zona verda adscrita als sectors.
Resposta: S’estima parcialment l’al·legació, per quant es va a crear una reserva d’ampliació
de sòl urbà per a un possible creixement en el futur com ja es va estimar en l’exposició del
PGOU de l’any 2007. Actualment els terrenys continuaran sent no urbanitzable comú. No
obstant això, el seu reclassificació estarà pendent de la derogació del Pla d’Acció Territorial
d’infraestructures existent, el qual que afecta la zona d'Artesa, i mentres estiga en vigor
condicionarà el desenrotllament de la zona. Per tant, s’estima en part, ja que es crea una
zona de reserva. Favorable en part.

15. Joaquín Sorní Monfort: Al·lega que hi ha una modificació del PGOU en 2002 per a
excloure les seues parcel·les del SUR 5.4.
Resposta: S’accepta l’al·legació. Favorable.
16. Ramón Coma Blasco: Sol·licita ampliació del sòl urbà.
Resposta: La revisió del PGOU del municipi ha de fer-se de forma homogènia i compacta,
tal com establix la legislació autonòmica d’ordenació del territori. L’actual proposta a més de
complir les esmentades premisses establix un ràtio d’increment de sòl urbanitzable inferior al
20% establit en el vigent Reglament d’Ordenació i Gestió Urbanística valencià (Decret
67/2006). En concret, l’Annex núm. 2 esmentat Reglament definix el Llindar d’Increment de
Consum de Sòl per Creixement Urbanístic fixant eixe increment en el 20% anteriorment
citat.
És per tot això impossible de moment atendre la seua sol·licitud per a reclassificar el seu
parcel·la. Desfavorable.
17. Iberdrola: Al·lega el següent:
a) Respecte als projectes d’urbanització:
Recordatori de la normativa que s’ha de complir i potències que s’han de considerar per
als nous desenrotllaments.
− Realitzar la reserva de sòl per als CT que han de col·locar-se en els nous sectors.
−

b) Connexió dels nous sectors amb els sistemes externs:
−
−
−

Fa falta una subestació (7.000 m2)
Fan falta xarxes de transport de molt alta tensió.
Fan falta corredors elèctrics.

c) Ubicació de les subestacions: que es grafíen correctament les subestacions existents.
d) Respecte a l’execució de la infraestructura elèctrica:
−Que
−Que

se seqüencien els desenrotllaments.
es vincule als nous sectors el cost de les instal·lacions.

e) Respecte a les eixides de línies de MT de les Subestacions Transformadores i dels
dissenys interiors dels sectors.
f) Servituds de la xarxa aèria d’energia elèctrica.
g) Respecte de les normes urbanístiques:
h) Compliment de la Llei 10/2004, de SNU.
−Mantindre les servituds de les línies existents.
−Noves línies a traçar, compatibilitzar el SNU amb

de nous camins per al seu manteniment.
i) Respecte a les variacions de les línies existents.
j) Respecte a la condició de solar.

els línies elèctriques i permetre l’obertura

k) Respecte a la cartografia d’infraestructures elèctriques.
Resposta:
a) Els nous sectors creats no detallen, per tant les reserves de sòl per a la implantació de les
infraestructures elèctriques s’hauran de diferir fins a la tramitació dels corresponents plans
parcials.
b) S’estima parcialment l’al·legació modificant les ordenances per a fer compatible la
implantació d’una Subestació elèctrica amb determinades zones de SNU. La gestió dels
corredors elèctrics haurà de deferir-se al moment en què es determine el lloc exacte on
s’implantarà la subestació.
c) S’estima l’al·legació, es procedirà a modificar els plans d’acord amb allò que s’ha indicat
en l’escrit.
d) Les Directrius d’Evolució Urbana establides en la present revisió del pla general
determinen tant la seqüència de desenrotllament imposada als nous sectors com el
finançament de les noves infraestructures a executar com a conseqüència del seu
desenrotllament.
e) No tenen res a veure amb el Pla General, sinó que són criteris d’Iberdrola per a executar
les seues obres.
f) No tenen res a veure amb el Pla General, sinó que són criteris d’Iberdrola per a executar
les seues obres.
g) No tenen res a veure amb el Pla General, sinó que són criteris d’Iberdrola.
h) S’estima, com s’ha dit abans la compatibilitat del SNU amb els línies elèctriques.
L’obertura de camins es desestima.
i) No tenen res a veure amb el Pla General, sinó que són criteris d’Iberdrola.
j) No tenen res a veure amb el Pla General, sinó que són criteris d’Iberdrola.
k) No tenen res a veure amb el Pla General, sinó que són criteris d’Iberdrola.
Favorable, en part.
18. Juan Antonio Molina Jerónimo: Sol·licita que s’amplie una zona del sòl UI2 de manera
que es disminuïsca el SUD CAP 8 en la zona pròxima a la carretera i s’amplie cap a la zona
rural.
Resposta: Es desestima l’al·legació plantejada, es considera que el planejament existent és
més adequat que el plantejat en la seua al·legació. Desfavorable.
19. Associació Amics del Centre Històric´d’Onda:
Sol·liciten:
-Que es revise el Catàleg de Béns i Espais Protegits
-Que es realitze un estudi detallat dels graus de protecció que figuren en les ordenances
que permeten la utilització de l’edifici.
-Disminuir una altura en la zona del Raval del Castell.
-Modificació de les ordenances.

-Recuperar i condicionar “La Fabriqueta” i “La Campaneta”.
Resposta: S’estima parcialment l’al·legació, acceptant estudiar més detalladament la
modificació de les ordenances relatives al CHP. També s’estima la revisió del Catàleg de
Béns i Espais Protegits, cosa que ja s’ha fet.
El tema de la disminució de les altures en el Raval del Castell no és factible ja que en el
present document no s’han introduït modificacions dins del nucli urbà consolidat, com és el
cas de l’al·legació que es planteja. És per això que el document que es tramita es denomina
“Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana Procediment Simplificat”.
La recuperació de les antigues fàbriques al·ludides no té res a veure amb el document
exposat al públic.
Favorable, en part.
20. Adela María Esteban Villar: Sol·licita que una zona arborada dins del SUD IND 8 passe
a ser sòl protegit.
Resposta: S’estima parcialment l’al·legació. No es canvia la classificació del sòl assenyalat
perquè el document de planejament exposat al públic és coherent amb la cartografia de la
Conselleria pel que fa al sòl protegit. Però si s’imposarà que les cessions de zona verda que
necessite crear el sòl denominat SUD IND 8 s’ubiquen en la zona on hi ha la massa forestal
al·ludida. Favorable, en part.
21. Joan Castañ Alvaro: Sol·licita que la seua parcel·la classificada com SNU es transforme
en sòl urbà.
Resposta: En l’exposició pública del PGOU de l’any 2007 ja es va al·legar el mateix. En el
present document no s’han introduït modificacions dins del nucli urbà consolidat, com és el
cas de l’al·legació que es planteja. És per això que el document que es tramita es denomina
“Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana Procediment Simplificat”. Açò suposa que no
és possible introduir este canvi dins del present document, no obstant s’estima acceptable la
proposta realitzada, no trobant problema a la promoció d’una modificació puntual del pla
general per part de l’al·legant, una vegada tramitat l’expedient exposat al públic. Per tant, no
és objecte de la present exposició de l’ISA l’ampliació de bosses de sòl urbà. Desfavorable.
22. María Rosario Piñón Fornás: Sol·licita la supressió d’uns dels carrers de la urbanització
U-14.
Resposta: Es procedirà a modificar els plans suprimint el carrer al·ludida. Les solucions
plantejades per a la U-14 han d’estar consensuades per l’Agrupació d’Interés Urbanístic
creada per a dirigir el sector. Favorable.
23. Juan Miguel Gil García: Sol·licita que es qualifiquen com a edificis amb algun tipus de
protecció o es declaren béns de rellevància local els edificis següents:
-Casa Unifamiliar en el Barri del Racholar en Onda (protecció integral).
-Teatre Mònaco en la Cl. Cervantes (protecció integral)
-Edifici de la Caixa Rural en la Cl. Sant Miquel (protecció integral)
-Edifici de Vivendes Grup Virgili Doñate Gil (protecció parcial en fatxades i elements
comuns)
Resposta: És molt lloable l’esforç d’alguns ciutadans per estudiar i conservar el patrimoni
cultural i arquitectònic de la nostra localitat, i servisca com a exemple la present al·legació.
La proposta realitzada d’elaborar un Catàleg d’edificis d’arquitectura contemporània és un

repte molt interessant però que ha de ser manejada amb molta atenció ja que l’elaboració
de l’esmentat Catàleg podria imposar obligacions i restriccions als propietaris dels citats
immobles. Per tant, s’hauria d’elaborar i tramitar un annex a l’actual Catàleg d’elements
protegits que tractara d’edificis d’arquitectura contemporània amb la seua corresponent
exposició pública. Favorable, en part.
24. Andrés Martí Pastor: Al·lega que té una activitat extractiva en les parcel·les ressenyades
i que se li ha classificat el sòl com SNUP.
Resposta: Actualment l’activitat extractiva és compatible amb la classificació del sòl no
urbanitzable protegit quan es complisca el que establix la modificació puntual del pla general
aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 27 de juliol de 1999. No obstant
això, s’accepta parcialment l’al·legació ja que dins de la cartografia inclosa en el PGOU
s’incorporarà un pla de sectorització del sòl no urbanitzable. I en eixe pla apareixeran les
zones on es permet l’activitat extractiva. Favorable, en part.”
Vistos els escrits de la Conselleria d’Educació, de dates 15.3.10 i 9.4.10, en els que se
sol·licita determinats plans i una determinació del nombre màxim de vivendes previstes en el
Pla, a l’efecte de poder emetre el preceptiu informe sobre matèria educativa.
Vist l’informe tècnic favorable a l’informe de Sostenibilitat Ambiental, de data 19 d’abril de
2010.
Vist l’informe juridicoproposta del TAG de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient, de data
20.4.10.
Considerant els articles 83, 84 i 85 i 93.2 in fine de la Llei 16/2005, de 30 de desembre
(LUV) en relació amb els articles 217 i següents del Decret 67/2006, de 12 de maig
(ROGTU), relatius al procediment de tramitació, revisió i aprovació dels plans generals, la
qual cosa implica un termini d’exposició pública, una aprovació provisional municipal i una
aprovació definitiva autonòmica.
Considerant el procediment ambiental d’Avaluació Ambiental Estratègica regulat en la Llei
9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el
medi ambient.
Considerant que l’òrgan competent per a la resolució de les al·legacions i aprovació
municipal de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental és el Ple de l’Ajuntament, en tant que
òrgan que va acordar el sotmetiment a informació pública de l’expedient.
PROPOSE:
Primer. Acordar, en relació amb les al·legacions presentades en el tràmit d’informació
pública i de conformitat amb l’informe tecnicomunicipal, el següent:
1. Estimar les al·legacions d’Eliseo Chiva Molina, Alicia Chiva Pallarés (Serradora
Pallets Chiva, S.L), Carmen i Francisco Martí Verdiá, Exploagromar, S.L, Julio
Izquierdo Agranes, Miguel Alfonso Aguilella i Ma Angeles Casaña Peris, Joaquín
Sorní Monfort i María Rosario Piñon Fornas.
2. Estimar parcialment les al·legacions d’Azuliver 1, S.L (Virgili Ruiz Moreno), Francisco
Ros Badenes i altres, Adolfo Pallarés Canelles, Iberdrola, Associació Amics del
Centre Històric´d’Onda, Adela María Esteban Villar, Juan Miguel Gil García i Andrés
Martí Pastor.
3. Desestimar totes les altres al·legacions.
Segon. Acordar, en congruència amb la resolució de les al·legacions estimades, la

modificació parcial de la documentació tècnica de revisió del PGOU exposada al públic, en
el sentit següent:
1. Realitzar les correccions d’errors previstes i les modificacions de classificació del sòl
urbanitzable industrial.
2. Iniciar l’estudi de l’Annex del Catàleg d’Arquitectura contemporània.
3. Incorporar a la cartografia del PGOU un pla de sectorització del sòl no urbanitzable
on apareguen les zones en què es permeta l’activitat extractiva.
4. Assumir qualssevol altra modificació derivada de les al·legacions estimades
totalment o parcialment, en congruència amb l’informe tecnicomunicipal.
Tercer. Adoptar, d’ofici, les següents modificacions parcials a la documentació tècnica de
revisió del PGOU, davant de les indicacions de la Conselleria competent i per raons d’interés
general:

5. Reclassificar el sector urbanitzable residencial SUR-5 com a sòl no urbanitzable, a
6.
7.
8.
9.

l’efecte de l’aplicació del règim de la Disposició Transitòria 4a de la Llei 10/2004
(LSNU), de sòl no urbanitzable de la Generalitat (Minimització d’impacte).
Incloure en la documentació tècnica de la revisió del PGOU l’ordenació detallada
derivada dels següents Plans Parcials aprovats definitivament per la Conselleria
competent en Urbanisme: sectors SUR-13, SUR-17, SUR-19 i SUR-20.
Zonificar el sòl no urbanitzable, especificant els usos compatibles i prohibits en cada
zona.
Realitzar un Estudi d’Inundabilitat en relació en les zones de domini públic hidràulic
annexes a les àrees de desenrotllament.
Remetre a la Conselleria d’Educació la informació sol·licitada referent als plans i i a la
determinació del nombre màxim de vivendes previstes en el Pla.

Quart. Aprovar l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, de conformitat amb les modificacions
exposades anteriorment i els informes que la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Vivenda que han sigut emesos després de l’emissió del Document de
referència.
Quint. Ordenar la redacció de la proposta de Memòria Ambiental en coherència amb
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, per a la seua remissió ulterior a la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, a l’efecte de la seua aprovació definitiva.
El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) critica la manca de temps per poder estudiar
l'expedient i anuncia el vot contrari del seu Grup a la urgència.
El president, senyor Salvador Pérez (Grup Socialista) li respon que es tracta de dinamitzar el
poble i per tant és un tema urgent.
La portaveu del Grup España 2000, senyora Ruíz Alonso, assenyala que a ella ni tan sols
l'havien avisada de que l'assumpte anava en despatx extraordinari.
El president sotmet a votació la declaració de la urgència i la inclusió en l'ordre del dia, amb
el següent resultat:
–

–
–

7 vots a favor de Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Rosario Fabra
Prades, Carmen Verdiá Cerdá, Vicente Gil Sansano (Grup Socialista), Pascual V.
Mundina Sol (Grup AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
3 vots en contra de Rubén Ibáñez Bordonau, María Isabel Raigada Cepas i María
Carmen Aguilella Abad (Grup Popular).
1 abstenció de Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).

En conseqüència la proposta s'inclou en l'ordre del dia.
El president sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
–

–
–

7 vots a favor de Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Rosario Fabra
Prades, Carmen Verdiá Cerdá, Vicente Gil Sansano (Grup Socialista), Pascual V.
Mundina Sol (Grup AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
3 vots en contra de Rubén Ibáñez Bordonau, María Isabel Raigada Cepas i María
Carmen Aguilella Abad (Grup Popular).
1 abstenció de María Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).

En conseqüència la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, anuncia
el vot en contra del seu Grup no pel sentit de la resolució de les al·legacions sinó perquè el
procediment simplificat no és el correcte i per la precipitació en la seua tramitació. Sobre el
primer diu que és incorrecte legalment i que limita la participació dels ciutadans i sobre la
segona que ha obligat a fer la informació pública dues vegades i que potser seran tres.
Finalment diu que falten documents com l'estudi de mobilitat urbana o l'estudi econòmic i
reitera que votaran no per la forma.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, senyor Salvador Pérez
(Grup Socialista), respon que el procediment es va iniciar al 2007 amb el fonament legal de
l'article 215 del ROGTU i que passats dos anys la Generalitat va demanar una Avaluació
Ambiental Estratègica per la qual cosa diu que no hi ha hagut precipitació sinó deixadesa
d'aquella. Igualment replica que la Generalitat no ha dit res respecte al procediment
simplificat ni ha demanat els informes esmentats pel senyor Aguilella Ramos i que el Grup
Popular haguera votat en contra de tota manera com fa amb tot el que presenta l'equip de
govern.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos acusa al senyor Salvador
Pérez de demagog i explica que el seu Grup ha votat a favor en les quatre ocasions en que
el tema ha vingut al Ple. Sobre la resposta donada pel senyor Salvador Pérez diu que no
sap res del que ha dit i demana que si no sap açò l'alcalde hauria de canviar-lo. Acaba
reiterant que el procediment escollit impedeix la participació i la defensa dels interessos dels
ciutadans i que votaran no pel procediment.
Tanca les intervencions el senyor Salvador Pérez dient que el procediment escollit per
l'Ajuntament era el que recollia la normativa vigent i que dos anys després la Conselleria
d'Urbanisme va demanar l'Avaluació Ambiental Estratègica la qual cosa implicava reiniciar el
procediment i plantejava l'alternativa de demandar a la Generalitat per paralitzar l'expedient
o negociar amb ella per portar-lo endavant que fou la via elegida. Finalitza dient que
l'actuació de l'Ajuntament és legal i demana responsabilitat per no paralitzar el poble.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:
−13

vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª
Carmen Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen
Verdía Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol
(Grup AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc) i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España
2000).
−8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup
Popular).

1.6. Dictamen d'aprovació de l'acord d'adhesió al pacte dels alcaldes per a una energia
sostenible local.
La Comissió Informativa Permanent d'Ordenació del Territori, de 20 d'abril de 2010, ha emès
el dictamen següent:
“El president, Juan Miguel Salvador Pérez, planteja la inclusió en l’orde del dia, per despatx
extraordinari, de la següent proposta de data 20 d’abril de 2010:
Juan Miguel Salvador Pérez, tinent alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia número
2.026/2007 de 29 d'agost i de conformitat amb el que disposa l'article 83 RD 2568/86, de 28
de novembre, per raons d'urgència motivades per la necessitat d'agilitzar el procediment
d'adhesió al pacte dels alcaldes.
Atés que els compromisos de la UE de reduir les seues emissions només podran
aconseguir-se si són compartits pels agents locals interessats, la ciutadania i les seues
associacions.
Atés que els governs locals, com l'administració més pròxima a la ciutadania, han de liderar
l'acció i servir com a exemple.
Atés que moltes de les accions que és necessari desenrotllar, en relació a la demanda
d'energia i les energies renovables, per a fer front a les alteracions del clima són
competència dels governs locals o no serien viables sense el seu suport polític.
Atés que els governs locals de tot Europa estan reduint l'emissió de contaminants
responsables de l'escalfament global per mitjà de l'adopció de programes d'eficiència
energètica en àmbits com la mobilitat urbana sostenible i el foment de les energies
renovables.
Atés que el Panell Intergovernamental sobre el Canvi climàtic ha confirmat que el canvi
climàtic és una realitat i que l'ús d'energia en les activitats humanes és, en gran part,
responsable d'este.
PROPOSE:
Primer. Acordar l'adhesió al Pacte dels Alcaldes per a una Energia Sostenible Local,
promogut per la Comissió Europea, i assumir els compromisos que s'especifiquen en el
formulari d'acord de l'adhesió que s'adjunta."
El president sotmet a votació la declaració de la urgència i la inclusió en l'ordre del dia, amb
el següent resultat:
–

–

8 vots a favor de Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Rosario Fabra
Prades, Carmen Verdiá Cerdá, Vicente Gil Sansano (Grup Socialista); Pascual V.
Mundina Sol (Grup AMI); Vicent Martí i Colera (Grup Bloc) i María Isabel Ruíz Alonso
(Grup España 2000)
3 abstencions de Rubén Ibáñez Bordonau, María Isabel Raigada Cepas i María Carmen
Aguilella Abad (Grup Popular).

En conseqüència la proposta s'inclou en l'ordre del dia.
El president sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:

–

–

10 vots a favor de Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Rosario
Fabra Prades, Carmen Verdiá Cerdá, Vicente Gil Sansano (Grup Socialista), Pascual V.
Mundina Sol (Grup AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), Rubén Ibáñez Bordonau,
María Isabel Raigada Cepas i María Carmen Aguilella Abad (Grup Popular)
1 abstenció de María Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).

En conseqüència la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.7. Dictamen d'aprovació de la subvenció de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació per a una Escola-Taller.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 20 d'abril de 2010, ha emès el dictamen
següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) Ilig una proposta de data 15 de
marp de 2010 que diu el següent:
Lidón Adelantado Puchal, tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, fent ús de les
facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 2.026/2007, de 29 d'agost.
Atesa l'Ordre 8/2010 de 30 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació;
publicada en el DOGV número 6240 de data 07.04.2010, per la qual es regulen i es
convoquen els programes d'Escoles Taller, Cases d'Oficis, Tallers d'Ocupació i Unitats de
Promoció i Desenvolupament, durant l'exercici 2010.
Vist el projecte de la sisena Escola-Taller, que amb una duració de dos anys, té com a
objectiu la rehabilitació de l'edifici "l'Abadia", per a dur a terme la formació professional i
posterior inserció laboral de l'alumnat de la mateixa. Les especialitats formatives a impartir
seran: Obra, Fusteria, Fontaneria i electricitat, comptant amb un total de 38 alumnes/astreballadors/res.
El pressupost global del projecte ascendeix a 1.049.625,74 euros, que es cofinançará amb
l'aportació municipal amb un import de 209.925,15 euros i l'aportació de la subvenció per
import de 839.700,59 euros, que es sol-licita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació.
Considerant les competències atribuïdes al Ple de l'Ajuntament per l'article 22,2, b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el projecte de l'Escola Taller per a la rehabilitació de l'edifici "l'Abadia” amb
un pressupost global que ascendix a 1.049.625,74 euros
Segon. sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la concessió, d'una
subvenció per import de 839.700,59 euros, per a la posada en marxa de la sisena Escola
Taller.
Tercer. Comprometre's a finançar la quantitat de 209.925,15 euros del projecte d'Escola
Taller que no subvencione la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, durant els
exercicis 2010, 2011 i 2012.

Quart. Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas de
concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Quint. facultara l'Alcaldia-Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la seua
formalització:
Sisé. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents."
La presidenta sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
8 vots a favor, que corresponen a María Lidón Adelantado Fucha!, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i Juan Miguel Salvador Pérez (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC) i María Isabel Ruíz Alonso (España 2000) i les abstencions de Vicente Ramón Peris,
Leonardo Molina Corella i María Isabel Raigada Cepas (Grup Popular) .
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.8. Dictamen d'aprovació de la subvenció de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació per a un Taller d'Ocupació.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 20 d'abril de 2010, ha emès el dictamen
següent:
“La presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 15 de
març de 2010 que diu el següent:
Lidón Adelantado Puchal, tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, fent ús de les
facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 2.026/2007, de 29 d'agost.
Atesa l'Ordre 8/2010 de 30 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació,
publicada en el DOGV número 6240 de data. 07.04.2010, per la qual es regulen i es
convoquen els programes d'Escoles Taller, Cases d'Oficis, Tallers d'Ocupació i Unitats de
Promoció i Desenvolupament, durant l'exercici 2010.
Vist que l'Ajuntament té previst dur a terme un Taller d'Ocupació, amb una duració d'un any,
l'objectiu principal del qual és la formació professional i la posterior inserció laboral de
l'alumnat. Les especialitats formatives a impartir seran: Atenció geriàtrica i Turisme.
El pressupost global del projecte ascendeix a 451.955,04 euros, que es cofinançarà amb
l'aportació municipal per import de 45.195,50 euros i la subvenció per import de 406.759,54
euros, que es sol licita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
Considerant les competències atribuïdes al Ple de l'Ajuntament per l'article 22,2,b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el projecte d'un taller d'Ocupació a Onda, durant l'exercici 2010, el
pressupost global del qual ascendix a 451.955,04 euros

Segon. Sol licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la concessió d'una
subvenció per import de 406.759,54 euros, per a finançar el projecte d'un Taller d'Ocupació
a Onda, en les especialitats "d'Atenció geriàtrica i Turisme".
Tercer. Comprometre's a finançar la quantitat de 45.195,50 euros del projecte de Taller
d'Ocupació que no subvencione la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, durant els
exercicis 2010-2011.
Quart. Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites Bases, en cas de
concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Quint. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Sisé. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics, als efectes
procedents.
La presidenta sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
8 vots a favor, que corresponen a María Lidón Adelantado Puchal, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i Juan Miguel Salvador Pérez (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC).i María Isabel Ruíz Alonso (España 2000) i les abstencions de Vicente Ramón Peris,
Leonardo Molina Corella i María Isabel Raigada Cepas (Grup Popular)
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.9. Despatx extraordinari.
1.9.1. Moció del Grup Bloc sobre sol·licitud de modificació de la llei 9/2007, de Renda
Garantida de la Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
Vista la moció que diu:
“Vicent Martí i Colera, portaveu del Grup Municipal del BLOC Nacionalista Valencià de
l'Ajuntament d'Onda, presenta, per al seu debat i aprovació, si s'escau, la següent MOCIÓ:
La greu crisi econòmica que pateix la societat valenciana ha generat l'aparició de fenòmens
d'exclusió social que les institucions públiques valencianes han d'ajudar a combatre. La dura
realitat de persones i famílies han generat noves formes de pobresa.
Els principals perfils sociodemogràfics que descriu, per exemple, l'informe sobre demandes
ateses per la xarxa d'acollida de l''entitat Cáritas són:
1.-Joves parats que busquen el seu primer lloc de treball, sense perspectives de trobar
ocupació i amb poca formació. L'accés a treballs ràpids a sectors com la construcció en els
últims anys ha generat que siguen molts els joves que sense formació no tinguen ara treball
i els costa molt aconseguir-ne en un mercat tan competitiu.
2.-Parats de més de 45 anys.

3.-Parats recents de totes les edats procedents de la construcció i l'hostaleria. S'han
incrementat els desocupats provinents de sectors industrials tradicionals. Molts són
immigrants que tenien autorització de treball. Comencen a esgotar les seues prestacions per
desocupació per la qual cosa accedeixen al subsidi o a la situació coneguda com "ingrés
zero" en les seues llars.
4.-Famílies joves, entre 20 i 40 anys, amb xiquets menuts, molts en edat escolar.
5.-Dones que viuen soles amb càrregues familiars, generalment no compartides, i amb
greus problemes de conciliació familiar i laboral. Immigrants vingudes per agrupament
familiar, majors de 40 anys, que busquen treball per primera vegada majoritàriament com
empleades de llar.
6.-Homes sols amb més de 45 anys, separats o divorciats, que estan sense treball i no
poden pagar un lloc per a viure. El sistema públic, en no tindre càrregues familiars, els deixa
pràcticament del seu àmbit d'actuació i protecció.
7.-Dones majors, amb pensions no contributives o pensions mínimes que no arriben a cobrir
les seues necessitats bàsiques.
8.-Joves immigrants en situació irregular que no tenen treball.
S'ha observat també un espectacular creixement de les famílies autòctones en situació de
greu vulnerabilitat, en la que no hi ha ingressos per renda de treball de cap del seus
membres, majors de 40 anys, amb hipoteques i crèdits personals als quals no poden fer
front. Han viscut els darrers anys sense estalviar i ara, esgoten les seues prestacions per
desocupació. Comencen a treballar en l'economia submergida.
Especialment greu és la situació de molts autònoms de xicotets comerços o professionals
que han tingut que cessar les seues activitats amb deutes amb proveïdors i antics
treballadors. Tenen deutes amb entitats bancàries en la majoria dels casos i amb
l'administració tributària o la Seguretat Social.
La demanda d'ajudes per a l'alimentació. Son moltes les entitats públiques i socials que
atenen a persones i famílies que reclamen davant la falta de recursos econòmics, una cosa
tan bàsica com és poder alimentar-se a diari.
Un altre grup important el constitueixen aquelles famílies que tenen problemes per mantenir
la seua llar familiar. En concret, s'enfronten a problemes com impagament d'hipoteques,
deutes per lloguer, embargaments i desnonaments. Una altra característica és la pèrdua
dels subministres bàsics per impagament com ara l'electricitat o gas. També han augmentat
les demandes per pagament de despeses de comunitat i reclamacions per obres
extraordinàries.
Es per això que cal que els ajuntaments, la Generalitat Valenciana i els agents socials posen
en marxa un programa d'actuacions encaminades a l'ajuda als col•lectius anteriorment
descrits. Un programa d'intervenció davant la crisi econòmica amb la intenció de promoure
els drets dels ciutadans a rebre una resposta i ajuda per part de l'Administració, oferir ajudes
de suport bàsic per evitar situacions de nova pobresa, oferir ajudes per contrarestar la
pèrdua dels habitatges, oferir formació professional i orientació en la recerca i creació de
llocs de treball, garantir una renda mínima per lluitar contra l'exclusió social.
Una de les fórmules que es pot emprar és la modificació d'algunes lleis i els reglaments que
les desenvolupen que estan relacionats amb la intervenció de l'Administració davant de les
situacions d'emergència. Es el cas de la Llei 9/2007, de Renda Garantida de la Ciutadania
de la Comunitat Valenciana.

Com diu el seu article 2, la renda garantida de ciutadania es configura com el dret a una
prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis socials, de caràcter
universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de mode actiu la seua
inserció sociolaboral i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que permeta
afavorir la inserció sociolaboral de les persones que no tinguen recursos suficients per a
mantindre un adequat benestar personal i familiar, atenent als principis d'igualtat, solidaritat,
subsidiarietat i complementarietat.
Davant dels problemes socials descrits anteriorment és urgent la presa d'alguns acords que
perfeccionen la seua posada en practica i la convertisquen en una Llei realment útil per als
objectius que vol aconseguir.
Per tot aixó presentem la següent proposta:
1.-Instar al Consell a promoure la modificació de la Llei 9/2007 pel que fa al termini de
resolució de tres mesos que estipula, fixant-lo en el termini d'un mes des de la recepció de la
sol•licitud.
2.-Instar al Consell que realitze les modificacions de crèdit al Pressupost de la Generalitat
Valenciana que siguen necessàries per dotar de crèdit suficient l'atenció de les prestacions
que la Llei 9/2007 reconeix als ciutadans i ciutadanes.
3.-Donar coneixement d'aquesta resolució al Consell de la Generalitat Valenciana”.
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.
El portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, justifica la Moció per la necessitat de
retallar el procediment de resolució i reitera les tres propostes de la mateixa.
Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) recorda que la Llei
va dirigida als col·lectius de difícil integració socio-laboral i diu que no entén la Moció per la
qual cosa demana que li expliquen la petició.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Benestar Social, senyor Gil
Sansano (Grup Socialista) diu que es tracta d'una Moció molt adient a la vista de la crisi i
que la Llei s'ha de adequar als temps. Finalitza manifestant el recolzament del Grup
Socialista perquè diu que ara és necessari ajudar als ciutadans.
Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que
ell no està en contra de la Llei i que el que vol és millorar-la per tal de començar els tràmits
més prompte.
El senyor Ibáñez Bordonau respon que està perplex pel que han dit els senyors Martí i
Colera i Sansano Gil perquè qui resol els expedients és l'alcalde segons l'article 25 de la Llei
i perquè si volen més urgència han de parlar amb els serveis socials de l'Ajuntament d'Onda
ja que la Generalitat solament posa els diners. Acaba mostrant la seua conformitat amb la
Moció si l'Ajuntament es compromet a resoldre en un mes i recorda que si els terminis
s'allarguen és un problema dels serveis socials municipals.
El senyor Gil Sansano diu que el senyor Ibáñez Bordonau llança balons fora per defensar a
la Generalitat ja que l'Ajuntament d'Onda tramita i ho fa ràpidament però qui resol és aquella
i ho fa lentament. Al respecte recorda que l'Ajuntament fa de banquer a la Generalitat perquè
avança els diners i aquesta els paga entre nou mesos i un any després raó per la qual diu
que no entén com el Grup Popular vota en contra de les operacions de tresoreria municipals.
Finalitza dient que al Grup Popular els interessa poc la gent d'Onda i que primen els seus

interessos personals i de partit la qual cosa és una traïció al poble d'Onda.
Tanca les intervencions el senyor Martí i Colera ratificant-se en la Moció.
L'alcalde sotmet a votació la moció, la qual s'aprova per unanimitat.
1.9.2. Moció del Grup Popular sobre rebaixa de l'IVA al sector ceràmic.
Vista la moció que diu:
“D. Salvador Aguilella Ramos, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Onda, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, artículo 97.3, presenta mediante
el presente escrito al Pleno la siguiente
ANTECEDENTES
En el año El Gobierno de España ha previsto para el próximo día 1 de julio elevar el tipo
impositivo general del IVA del 16% al 18%, tipo con el se grava la producción cerámica.
Además el sector inmobiliario se verá también afectado por la subida del 7% al 8% del tipo
reducido aplicable a las viviendas nuevas.
Esta decisión, junto con la previsión del Gobierno de la Nación de reducir o suprimir -en la
mayoría de los casos- la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF, va a suponer un
duro golpe para el sector del azulejo en general y especialmente para Castellón, provincia
en la que se concentra el 95% de la producción cerámica.
Cabe recordar que el sector de baldosas cerámicas es una industria puntera en el mundo en
tecnología, calidad, prestigio y diseño, el primer productor europeo y el tercer exportador
mundial tras China e Italia.
Pocos sectores industriales en España, de origen y capital completamente nacional, pueden
presentarse como líderes mundiales.
No se puede abandonar a los trabajadores y empresarios del sector cerámica que han
generado empleo y riqueza durante más de dos siglos y han ayudado con sus exportaciones
a equilibrar nuestra deficitaria balanza exterior.
Ya que a pesar de sus altas capacidades nuestra industria vive una grave crisis nacional por
la falta de liquidez bancaria y los elevados costes energéticos y fiscales, en la que 33
empresas han sido ya cerradas o absorbidas de enero 2007 a marzo 2010, y la mayoría ha
tenido que recurrir a dolorosos expedientes de regulación de empleo tanto temporales como
definitivos.
De de enero de 2008 a febrero de 2010, se ha destruido el 36.1% del total del empleo del
sector, más de 9.000 empleos directos, y la producción ha caído un 15,3% en 2008 y un
34,5% en 2009, ello principalmente por el hundimiento de la demanda nacional de cerámica
-que se suma a los problemas de oferta antes referidos- que ha caído un 22% en 2008 y un
37,1% en 2009, que es, además, aquella que va a verse nuevamente gravada por la
elevación del IVA.
La subida del IVA retrasará la salida de la crisis por penalizar de forma generalizada el

consumo y la inversión, reducirá la renta disponible de los españoles, en consecuencia,
generará más paro y menguará la recaudación, a medio y largo plazo, por la contención de
la actividad.
De media, cada familia española, si mantuviera su patrón de consumo, pagará 450 euros
más al año de impuestos sólo por la subida de IVA.
Además de desaconsejable en este momento, la elevación del IVA, no logrará el objetivo de
una mayor recaudación.
Como ya ocurrió cuando entre los años 1992 y 1993, el tipo general del IVA pasó del 12% al
15% y la recaudación por este impuesto descendió un 11%.
Por todo ello, el Grupo municipal popular de Onda somete a la consideración del Pleno la
aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación a que se aplique el tipo reducido del 8% en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y no el general del 18%, para las ventas con instalación de
azulejos o cualquier material cerámico en edificaciones, o partes de las mismas, destinadas
principalmente a viviendas, incluidos locales anejos, garajes e instalaciones y servicios en
ellos situados, para lo cual, a través del correspondiente Proyecto de Ley o Decreto Ley se
procederá a modificar el artículo 91.Uno.3.2 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Vicepresidenta
Segunda y Ministra de Economía.”
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.
El portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, justifica la Moció perquè es tracta
d'una nova proposta per ajudar a impulsar el sector ceràmic davant la política del Govern
socialista de gravar al sector i a la compra de nous habitatges. Com a exemple diu que dels
600.000.000 d'euros que el Govern va a ingressar per l'augment de l'IVA i la supressió de
les ajudes a l'habitatge no està arribant res. Acaba reiterant que sols demanen un IVA reduït
pel taulell i demana el recolzament de tots els grups.
Obert el torn d'intervencions l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), diu que la
Moció li planteja alguns dubtes com per què no demana un IVA reduït a tot el sector ceràmic
i que requereix algunes puntualitzacions com que si votaren en contra de l'anterior Moció del
Grup Popular sobre l'IVA fou degut a que l'augment de la recaptació s'havia de destinar a
prejubilacions i aturats ja que per a poder pagar primer s'ha de recaptar.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos respon a l'alcalde que si li
aclareix els dubtes i vota en contra seria una traïció al veïns d'Onda i que el problema del
Govern socialista és que ha de tapar com siga el forat de les finances públiques. En aquest
sentit diu que en compte d'augmentar l'IVA haguera calgut un pla d'austeritat i reduir les
despeses en coses que no feien falta. Acaba dient que amb un IVA reduït pel sector del
taulell aquest costarà menys i es vendrà més.
L'alcalde respon que en pro del consens s'ha deixat sobre la mesa el punt tercer de l'ordre
del dia d'aquesta sessió i que amb aquesta mateixa finalitat i la de no donar un espectacle
davant de la gent del carrer s'haurien d'abandonar els protagonismes i deixar a la patronal i
als sindicats que plantegen el que volen. Sobre açò últim diu que recolzaran el que aquests
proposen i que per aquesta raó aprovaren al seu dia el document “En defensa de Castelló”.
Acaba dient que criticar la despesa del Govern central a la vista de la despesa del Govern
autonòmic amb la Copa del Amèrica o la Fórmula 1 és una broma de mal gust.

Tanca les intervencions el senyor Aguilella Ramos lamentant el vot en contra de l'alcalde.
L'alcalde sotmet a votació la moció, la qual se desestima per majoria absoluta amb el
resultat següent:
9 vots a favor que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular),
i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
− 12 vots en contra que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup
AMI), i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
−

2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió
ordinària.
L'alcalde dóna compte a la Corporació de la relació dels decrets i resolucions dictats des del
24 de març fins al 20 d'abril de 2010, que se corresponen amb els números 714 al 959.
2.2. Dació de comptes de la informació comptable corresponent al primer trimestre de
2010.
Vista la informació comptable elaborada per la Intervenció Municipal per a la seua remissió
al Ple, en compliment de l'article 41 de les Bases d'Execució del Pressupost, i segons el que
estableix l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, dona compte al Ple Municipal de la
següent documentació:
A) Execució del Pressupost d'Ingressos corrents a 31 de març de 2010:
a) Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos corrents.
b) Estat de cancel·lació de drets Ingressos de Pressupost corrent.
B) Execució del Pressupost de Despeses i les seues Modificacions a 31 de març de 2010:
a) Estat de modificacions de Pressupost corrent.
b) Estat d'execució d'imports de Pressupost corrent.
c) Estat d'execució de crèdits de Pressupost corrent.
d) Estat de Crèdits disponibles del Pressupost corrent.
e) Estat d'execució de saldos de crèdit de Pressupost corrent.
C) Moviment i situació de la Tresoreria a 31 de març de 2010:
a) Estat de situació d'existències de Tresoreria.
b) Estat resum general de Tresoreria.
Els membres de la Corporació queden assabentats.
2.3. Precs i preguntes.
Obert el torn de precs i preguntes es registren les següents:
1. El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) diu que en l'expedient del Compte General del

Pressupost que va a anar a la darrera Comissió informativa d'Hisenda a l'informe de
intervenció apareixen dues vegades drets reconeguts nets amb xifres distintes per la qual
cosa demana que es revise.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

