AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 12
Data: 27 de setembre de 2010
Horari: de 19.30 a 19.55 h
Caràcter: ordinària
Lloc: Sala de plens
Assistents:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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)

–
–

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

Absents:
– Mª Isabel Ruíz Alonso, regidora (Grup ESPAÑA-2000), excusa.
1. Part resolutòria:
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 d'agost de 2010.
1.2. Dictamen de designació de representants en el Consorci Gestor del Pacte Territorial per
l’Ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d’influència de la província de
Castelló.
1.3. Dictamen de modificació de les dates de les sessions ordinàries del ple i comissions
informatives corresponents al mes d'octubre.

1.4. Dictamen d'aprovació de conveni de cooperació amb l'IES "Miralcamp" de Vila-real per
a la realització de pràctiques formatives en centres de treball.
1.5. Dictamen d'aprovació de l'expedient numero 12/SC/2010 de modificació de crèdits.
1.6. Dictamen d'aprovació de l'expedient numero 13/BA-SC/2010 de modificació de crèdits.
1.7. Dictamen d'aprovació de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i l'Escola
Valenciana pel programa del Voluntariat en valencià.
1.8. 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. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 d'agost de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 d'agost de 2010.
Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.2. Dictamen de designació de representants en el Consorci Gestor del Pacte
Territorial per l’Ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d’influència de la
província de Castelló.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 21 de setembre de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
Enrique Navarro Andreu, Alcalde de l’Ajuntament d’Onda, fent ús de les facultats atorgades
per l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’acord ple de 13 de maig de 2010, 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, dels corresponents estatuts i designació de l’alcalde de Vila-real per a
la negociació i firma del conveni de col·laboració amb el SERVEF.
Vist l’article 7.1. dels Estatuts, referit a la composició, que diu: “El consell rector estarà integrat
per un representant de cada una de les administracions públiques ...”
Vist que en data 30 d’agost de 2010, s’ha constituït formalment el Consell Rector.
Vist que entre els acords aconseguits es va decidir el nomenament d’un representant de cada
municipi i 2 suplents.
Vist que a l’Ajuntament d’Onda li correspon la vicepresidència del consorci.
Considerant que segons l’article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a la designació de membres correspon al Ple.
PROPOSA:

Primer. Designar el tinent alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient, Juan
Miguel Salvador Pérez, membre titular, en representació d’Ajuntament d’Onda, i suplents als
tinents d’alcalde Pascual Vicente Mundina Sol i María Carmen Aguilella García.
Segon. Notificar este acord als designats i comunicar-lo al Consorci Gestor del Pacte
Territorial per l’Ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d’influència de la província
de Castelló.
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per majoria, emet dictamen
favorable a l'aprovació amb el resultat següent:
7 vots a favor que corresponen a María Carmen Aguilella García, María Lidón Adelantado
Puchal, Joaquín Aguilella Aguilella, Luis Miguel Sánchez Torrejón, i Vicente Gil Sansano
(Grup Socialista), a Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI Onda) i a Vicent Martí i
Colera (Grup Bloc).
– 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
– 3 vots en contra que corresponen a Carmen Ballester Feliu, María Carmen Aguilella Abad i
María Isabel Raigada Cepas (Grup Popular).”
–

L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, 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), i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España
2000).
– 8 vots abstencions 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).
–

1.3. Dictamen de modificació de les dates de les sessions ordinàries del ple i
comissions informatives corresponents al mes d'octubre.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 21 de setembre de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
María Carmen Aguilella García, tinenta d'alcalde delegada de Recursos Humans i Gestió
Administrativa, fent ús de les facultats delegades per decret 2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist que per acord del Ple de data 25 de juny de 2007 es fixa la periodicitat mensual de les
sessions del Ple de l’Ajuntament, que tindran lloc el darrer dilluns del mes a les 19’30 hores,
i si no és un dia hàbil, traslladar la sessió al següent dia hàbil i a la mateixa hora.
Vist que per acord del Ple de data 25 de juny de 2007 les Comissions Informatives tindran
lloc amb caràcter ordinari tots els dimarts de mes anteriors al dilluns en què el Ple haja de
celebrar les seues sessions ordinàries.
Vist que la sessió plenària corresponent al mes d'octubre, correspondria realitzar-la el
dimarts dia 26, en plena setmana de festes.
Atès que l'equip de govern, per evitar la coincidència amb actes festius i per a facilitar

l'assistència dels membres de la Corporació, considera aconsellable retardar la data del Ple
del mes d'octubre al dia 2 de novembre a l'hora habitual.
PROPOSE:
Primer. Realitzar la sessió plenària ordinària del mes d'octubre el dia 2 de novembre de
2010, dimarts, a les 19.30 hores.
Segon. Realitzar les sessions de les Comissions Informatives corresponents al mes
d'octubre, el dia 19 a les hores habituals.
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.
1.4. Dictamen d'aprovació de conveni de cooperació amb l'IES "Miralcamp" de Vilareal per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 21 de setembre 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 l'IES "Miralcamp" de Vila-real.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el Conveni de cooperació educativa entre l'IES "Miralcamp" de Vila-real i
l'Ajuntament d'Onda en matèria de pràctiques formatives.
Segon. Facultar l’Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar aquest acord a l'IES "Miralcamp" de Vila-real.
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.
1.5. Dictamen d'aprovació de l'expedient numero 12/SC/2010 de modificació de
crèdits.

La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i especial de comptes de 21 de setembre de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent d’alcalde delegat d’Hisenda, fent ús de les facultats
atribuïdes mitjançant una resolució d’Alcaldia numere 2026/2007, de 29 d’agost.
Vista la providència de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2010 sobre inici d’expedient de
suplement de crèdits número 12/SC/2010.
Vista la memòria de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2010, sobre la justificació de
suplement de crèdits .
Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 15 de setembre de 2010.
Considerant que el fonament legal de la modificació pressupostària es troba regulat en
l’article 177 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 i en els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, així com en l’article 13 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici
2010.
Considerant que d’acord amb l’article 169.1 i 169.3 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. i els articles
20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, així com en l’article 13 de les Bases
d’execució del pressupost per a l’any 2010, els expedients de Suplements de Crèdits , una
vegada aprovats inicialment pel Ple, s’exposaran al públic durant quinze dies hàbils, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions. Si durant l’esmentat període no
s’hagueren presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedarà definitivament aprovada
i, en qualsevol altre cas, haurà de resoldre el Ple en el termini d’un mes comptat des de la
finalització de l’exposició al públic.
Per tot allò que s’ha exposat,
PROPOSE:
Primer. Aprovar inicialment la modificació pressupostaria 12/SC/2010 de Suplements de
Crèdits , finançada amb romanent de Tresoreria per a gastos generals d’acord amb el detall
següent:
1 – SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
Aplicació
pressupostària

Descripció de la Despesa

Import euros

2010 920 22100

Subministrament energia elèctrica

200.000,00

2010 330 48000

Altres transferències: Associacions Culturals

2010 151 600

Compra de terrenys i obligacions urbanístiques

650.000,00

TOTAL

866.000,00

16.000,00

FINANÇAMENT:
REMANENT DE TRESORERIA ............................................... 866.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT …………………………………

866.000,00 €

Segon. Publicar la present modificació en el butlletí oficial de la província de Castelló durant
el termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions.
Si durant l’esmentat període no es presentaren reclamacions, la modificació de crèdit
quedarà definitivament aprovada. En qualsevol altre cas, l’Ajuntament Ple resoldrà en el
termini d’un mes comptant des de la finalització de l’exposició al públic.
El que s’eleva al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova amb el resultat
següent:
- 7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Juan Miguel Salvador Pérez,
Mª Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grup
Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), i a Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI).
- 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Mª Carmen Aguilella Abad,
a Mª Isabel Raigada Cepas (Grup PP) i a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grup España 2000).”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, 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), i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España
2000).
– 8 vots abstencions 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'expedient numero 13/BA-SC/2010 de modificació de
crèdits.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i especial de comptes de 21 de setembre de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, Tinent d’Alcalde delegat d’Hisenda, proposa a l’Ajuntament en
Ple:
Vista la Providència de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2010 sobre inici d’expedient de
Modificació de Crèdits núm.. 13/BA-SC/2010.
Vista la Memòria de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2010, sobre la justificació dels
suplements de crèdits.
Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 15 de setembre de 2010.
Vist que el fonament legal de la modificació pressupostària es troba regulat en els articles
175 i 177 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 i en els articles 35 a 51 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, així com en els articles 12 i 17 de les Bases d’Execució del

Pressupost per a l’exercici 2010.
Vist que d’acord amb l’article 169.1 i 169.3 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. i els articles 20 i
22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, així com en l’articule 12 i 17 de les bases
d’execució del Pressupost per a l’any 2010, els expedients de Baixes per Anul·lació i
Suplements de Crèdits, una vegada aprovats inicialment pel Ple, s’exposaran al públic
durant quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions. Si
durant l’esmentat període no s’hagueren presentat reclamacions, la modificació de crèdit
quedarà definitivament aprovada i, en qualsevol altre cas, haurà de resoldre el Ple en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’exposició al públic.
Per tot allò que s’ha exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació pressupostaria 13/BA-SC/2010 de Modificació de
Crèdits, d’acord amb el detall següent:
1 – BAIXES PER ANUL·LACIÓ
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
PTARIA

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

IMPORT
EUROS

2010 450 630

Inversions en infraestructures, Cnos. i
vies públiques

159.861,55

TOTAL

159.861,55

L’aplicació pressupostària 2010 450 630, es finança amb préstec. Per a procedir a la baixa,
es disminuïx el concepte d’ingressos 2010 91300 en 159.861,55 euros.
2 – SUPLEMENTS DE CRÈDIT
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE LA DEPESA

IMPORT
EUROS

2010 336 689

Recuperació de l’Alcassaba (Fase II)

159.861,55

TOTAL

159.861,55

El Suplement de Crèdit de l’aplicació pressupostària 2010336 689, per import de 159.861,55
euros, es finança per mitjà del préstec de la baixa de crèdits de gastos no compromesos del
pressupost vigent. Per a procedir al suplement, s’augmenta el concepte d’ingressos 2010
91300 en 159.861,55 euros, i es modifica l’Annex d’Inversions del present exercici.
Segon. Publicar la present modificació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló durant
el termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions.
Si durant l’esmentat període no es presentaren reclamacions, la modificació de crèdit
quedarà definitivament aprovada. En qualsevol altre cas, l’Ajuntament Ple resoldrà en el
termini d’un mes comptant des de la finalització de l’exposició al públic.
El que s’eleva al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.
El President sotmet a votació l’aprovació de la proposta la qual s’aprova amb el resultat
següent:

-7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Juan Miguel Salvador Pérez,
Mª Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grupo
Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), y a Pascual V. Mundina Sol (Grupo AMI).
-4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Mª Carmen Aguilella Abad, a
Mª Isabel Raigada Cepas (Grupo PP) y a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grupo España 2000).”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, 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), i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España
2000).
– 8 vots abstencions 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).
–

1.7. Dictamen d'aprovació de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i
l'Escola Valenciana pel programa del Voluntariat en valencià.
A proposta de l'alcalde, la Corporació, per unanimitat, acorda deixar aquest punt sobre la
Mesa.
1.8. Despatx extraordinari.
En aquest punt no es produeix cap intervenció.
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
25 d'agost fins el 21 de setembre de 2010, que se corresponen amb els números 1.843 al
2.033.
2.2. Precs i preguntes.
Obert el torn de precs i preguntes es registren les següents:
1. L’alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), prega que conste en acta que el
Consell de Festes ha presentat l’esborrany del programa de la Fira 2010 i que el mateix
ha sigut lliurat als Grups municipals.
2. L’alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), prega que conste en acta que hui ha
presentat per escrit a través del Registre d’Entrada la seua renúncia al càrrec d’alcalde
amb efectes a partir de l’elecció del nou alcalde en la sessió que convocarà per al pròxim
dia 30 d’octubre a les 19 hores, i no a les 19.30 com diu l’escrit.

Igualment vol fer constar el seu agraïment als Grups municipals per l’elegància del seu
comportament en una sessió com la d’avui en la que ha presentat la seua renúncia a
l’alcaldia.
Al respecte de la mateixa diu que havia pensat dirigir unes paraules escrites però que ha
renunciat a fer-ho per a poder donar eixida lliurement als seus sentiments.
En un ràpid balanç assenyala que Onda és un gran poble pel sacrifici de tots, que la
recerca d’ocupació és l’objectiu prioritari del present i que la fórmula és la unitat de tots
junt amb l’esforç, la formació, la solidaritat, l’orgull de pertànyer a Onda i la fe en el futur.
A nivell personal diu que té un sentiment de satisfacció per haver compartit amb molts el
període de major transformació d’Onda, per tenir la sensació del deure complit i per
l’orgull de pertànyer a Onda. Per un altre costat també manifesta la seua frustració per no
haver pogut solucionar problemes personals de la gent i demana perdó pels errors
comesos en 23 anys i per les decisions preses pel bé comú que hagen perjudicat terceres
persones.
Finalment desitja fer constar el seu agraïment a tots els onders que han estat ací en
aquests anys construint la societat d’Onda; als funcionaris pel seu treball; als
representants d’associacions, entitats, clubs i consells que de forma altruista han treballat
per Onda; als regidors tant dels equips de govern com de l’oposició perquè
majoritàriament han treballat per l’interès comú; als companys de partit pel seu
reconeixement i afecte i, finalment, als amics i a la família perquè sense ells no haguera
estat tots aquests anys en política.

El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

