AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 3
Data: 22 de febrer de 2010
Horari: de 19.30 a 22.10 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)
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 25 de gener de 2010.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 5 de febrer de 2010.
1.3. Dictamen de modificació de la composició de les comissions informatives de
Presidència, Cultura i Participació Ciutadana.
1.4. Dictamen de ratificació del decret d'alcaldia de personació en el Procediment Ordinari
1/000362/2009-T.
1.5. Dictamen d'aprovació de l'esmena del Grup Socialista a la proposta presentada pel
Grup Municipal Popular sobre reactivació del sector del taulell i de la ceràmica.
1.6. Dictamen de ratificació del decret d'alcaldia de personació en el Procediment Ordinari
3/000173/2010-PSM.
1.7. Dictamen d'aprovació
del Conveni de col·laboració amb l'entitat Onda Centre
Comercial.
1.8. Dictamen d'aprovació del Conveni de col·laboració amb l'entitat Associació local
Venedors del Mercat Municipal.
1.9. Dictamen d'aprovació del Conveni de col·laboració amb l'entitat Associació d'hostaleria
Hosturionda.
1.10.Dictamen d'aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló per a la
potenciació dels serveis de proximitat a la xicoteta i mitjana empresa a través de
l'Antena Local d'Onda.
1.11.Dictamen d'aprovació de l'expedient número 1/2010 de reconeixement extrajudicial de
crèdits.
1.12.Dictamen d'aprovació de l'expedient número 3/SC/2010 de modificació de crèdits.
1.13.Dictamen d'aprovació de l'informe descriptiu de l'activitat urbanística de l'any 2009.
1.14.Dictamen d'aprovació el conveni de col·laboració entre l'ajuntament d'Onda i l'IES
Serra d'Espadà.
1.15.Dictamen d'aprovació el conveni de col·laboració entre l'ajuntament d'Onda i la
Fundació Pere Sánchez Segarra.
1.16.Dictamen d'aprovació de sol·licitud de la pervivència de la festa tradicional dels bous al
carrer i de la pràctica de la caça del parany.
1.17.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 compte de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2009.
2.3. Dació de comptes de la informació comptable 4º trimestre 2009.
2.4. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2010.
Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.

1.2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 5 de febrer de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió extraordinària del dia 25 de febrer de 2010.
Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.3. Dictamen de modificació de la composició de les comissions informatives de
Presidència, Cultura i Participació Ciutadana.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 16 de febrer 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 l'acord del Ple adoptat en sessió de 25 de juny de 2007, de creació i composició de les
Comissions Informatives.
Vist l'escrit del Grup Socialista, de comunicació de canvi de membres del seu grup en les
comissiones informatives de Presidència, Cultura i Participació Ciutadana.
PROPOSE:
Modificar la composició de les següents comissions informatives:
- Presidència:
Joaquín Aguilella Aguilella, en substitució de Carmen Verdiá Cerdá
- Cultura:
Carmen Verdiá Cerdá, en substitució de María Carmen Aguilella García.
- Participació Ciutadana:
María Carmen Aguilella García, en substitució de Luis Miguel Sánchez Torrejón .
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 de ratificació del decret d'alcaldia de personació en el Procediment
Ordinari 1/000362/2009-T.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 16 de febrer 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’escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa
administrativa, Secció Primera, de 29/01/2010 (Registre d’Entrada número 1980 de
03/02/2010), sobre emplaçament a l’Ajuntament en el Procediment ordinari 1/000362/2009-T
interposat per Carmen Taus Sancho, Antonio Ballester Taus, Salvador Ballester Taus i Ismael
Ballester Taus, contra resolució de l’Ajuntament d’Onda d’adjudicació i aprovació provisional del
Pla de Reforma Interior del sector UE-2 (Enginyer Echegaray) i de programa d’actuació
integrada.
Vist que segons el que disposa la Llei 7/85, art. 22.2.j., la competència per a acordar la
personació correspon al Ple.
Vist que per acomplir el termini de personació, l'alcalde, mitjançant decret número 309/2010,
d'11 de febrer, va acordar la personació.
PROPOSE:
Primer. Ratificar el decret número 309/2010, d'11 de febrer, la part dispositiva del qual diu:
“Primer. Comparéixer com a Administració demandada en el Procediment ordinari
1/000362/2009-T interposat per Carmen Taus Sancho, Antonio Ballester Taus, Salvador
Ballester Taus i Ismael Ballester Taus, contra resolució de l’Ajuntament d’Onda d’adjudicació i
aprovació provisional del Pla de Reforma Interior del sector UE-2 (Enginyer Echegaray) i de
programa d’actuació integrada.
Segon. Ordenar la remissió de l’expedient al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Primera.
Tercer. Designar per a la defensa i representació de l’Ajuntament als lletrats Jazmín María
Blay Osuna i José Tomás Catalán Rubert.
Quart. Notificar immediatament a quants apareguen com interessats en l’expedient,
emplaçant-los perquè puguen personar-se com demandats en les interlocutòries, en el
termini de nou dies.
Quint. Donar compte d’esta resolució al Ple Municipal.”
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).
– 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, María Carmen Aguilella Abad i
Rubén Ibáñez Bordonau (Grup Popular) i a Mª Isabel Ruíz 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), 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, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).

1.5. Dictamen d'aprovació de l'esmena del Grup Socialista a la proposta presentada
pel Grup Municipal Popular sobre reactivació del sector del taulell i de la ceràmica.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 16 de febrer de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta 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
PROPUESTA
El sector cerámico es un sector estratégico para nuestra economía local, no sólo por su
peso económico, sino también por el empleo que genera.
El 75% de las empresas del sector azulejero español se ubican en la provincia de Castellón
constituyendo el primer productor europeo y el segundo en el mundo, tras China, con un
38,5% de la producción comunitaria y un 7,8% de la producción mundial. La industria
cerámica es una de las industrias más innovadoras, dinámicas y pioneras por su liderazgo
en tecnología, oferta y diseño, y su compromiso con el medio ambiente gracias al esfuerzo
que realizan las empresas por la utilización de "tecnologías limpias" y por llevar a cabo
importantes inversiones medioambientales.
Sin embargo, y a pesar de la capacidad emprendedora de nuestros empresarios, del tesón y
del esfuerzo que día a día ponen las mujeres y hombres que trabajan en la industria
cerámica, el actual escenario de crisis afecta directamente a este sector bloqueando su
desarrollo y afán de superación.
El sector cerámico español, cuya cifra de ventas totales en el ejercicio 2009, según los
últimos datos estimados, alcanzó los 2.600 millones de euros, lo que supone un descenso
del 29 por ciento en relación al año anterior. El Institut Valenciá d' Estadística, reveló que el
azulejo ha sido la industria autonómica que más ha bajado en producción. En concreto, el
sector perdió un 34,9% de su nivel productivo en el 2009 respecto al ejercicio anterior. Esta
caída de la demanda se ha traducido en un necesario recorte de la producción y, por tanto,
de los empleos, unos 8.000 puestos desde que comenzó la crisis entre expedientes de
extinción y de suspensión temporal.
Han pasado más de seis meses desde que la patronal de empresas cerámicas Ascer y los
sindicatos UGT y CCOO firmaran, a finales del pasado mes de Julio, el denominado pacto
por el empleo del azulejo, el documento que consensúa la estrategia a aplicar en el sector
para solventar los problemas laborales que arrastra con la crisis sin que, a día de hoy, y
pese a la insistencia de todas las partes, se haya tenido una respuesta de la Administración
central para sentarse a concretar los -Idos y las medidas que se aplicarán para aliviar la
situación de los trabajadores.

El sector plantea prejubilar de forma voluntaria a trabajadores mayores de 55 años que
vean extinguida su relación laboral de mutuo acuerdo con las empresas, para aliviar las
plantillas, sin que esto suponga una medida traumática para los empleados, sobre todo en
los más mayores, que son los que más dificultades tendrían de incorporarse al mercado
laboral. Se estima que 400 vecinos de Onda se podrían acoger voluntariamente a este plan
de prejubilaciones.
Se trata de un plan que tiene precedentes años atrás en otros sectores industriales como el
naval o el acero común, y, más recientemente, en el textil o en el calzado. Por el momento,
el sector está pendiente de la respuesta del Gobierno, ya que el Consell sí se ha
comprometido a aportar el dinero necesario para llevar a cabo las prejubilaciones. La
Generalitat Valenciana se ha comprometido a aportar un millón de euros inicial para sufragar
la prejubilación voluntaria de los trabajadores de más 55 años del sector de la cerámica.
Es necesaria una reunión entre las Administraciones, central y autonómica, y los agentes
sociales para disponer de un fondo para acometer las prejubilaciones.
Además, cabe recordar que el Grupo Parlamentario Popular presentó a la Mesa del
Congreso de los Diputados, el 13 de marzo de 2009, una Proposición no de Ley para que el
Gobierno aprobara urgentemente un Plan estratégico para reactivar el sector de la cerámica
y el azulejo, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda. Dicho Plan proponía
15 medidas específicas demandadas por los entes socio-económicos del sector y de plena
competencia del Gobierno del Estado.
En aquel plan estratégico se planteaban medidas tan razonablemente lógicas como el
aplazamiento durante dos años de las cuotas de la Seguridad Social, el considerar como no
consumida la prestación por desempleo en aquellos casos en los trabajadores que,
habiendo tenido suspendido su contrato de trabajo por un ERE, posteriormente fuesen
objeto de extinción por causas económicas, la rebaja del Impuesto sobre Sociedades para
las pequeñas y medianas empresas, reducciones en el IVA, la recuperación de las
deducciones por inversiones en I+D+i en el Impuesto de Sociedades, la planificación de las
redes del gas, la reducción de los precios energéticos mediante un precio del gas natural
que se ajustase más a las oscilaciones de los mercados internacionales, la facilitación de la
financiación de la industria del azulejo y de la cerámica, mejorando las condiciones al
crédito, etc...
Casi un año después de presentada esta Proposición no de Ley para poner en marha un
Plan Estratégico de apoyo al sector del azulejo, éste sigue sin aprobarse -ni tan siquiera
debatirse-- en el Congreso.
En el Pleno del Ayuntamiento de Onda, del 29 de junio de 2009, el Grupo Municipal Popular
ya solicitó instar al Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los
Diputados, Sr. D. Antonio Gutiérrez Vegara, a que de forma urgente e inmediata convoque a
la Mesa de dicha Comisión y que se apruebe la incorporación en el próximo Orden del Día la
Proposición no de Ley, presentada el 13 de marzo de 2009 por el Grupo Parlamentario
Popular, para que el Gobierno apruebe urgentemente un Plan estratégico para reactivar el
sector de la cerámica y del azulejo.
Nuestra iniciativa pretendía reivindicar desde el Ayuntamiento un plan específico para el
sector, como el que reclamaron los ayuntamientos involucrados en la crisis del sector del
automóvil y para el que el Gobierno de España destinó 800 millones de euros. Y lo
hacíamos porque no podemos vivir de espaldas a la realidad, una realidad que habla por sí
sola en Onda, donde una de cada cuatro personas en edad de trabajar, está en el paro.

A fecha de 6 de febrero de 2010, todavía no ha sido incluida esta Proposición No de Ley en
el Orden del Día de la Comisión de Economía y Hacienda.
Por todas estas razones, a propuesta del Grupo Municipal Popular, se ACUERDA
PRIMERO. Instar a que los agentes sociales y representantes de la Administración
Autonómica sean recibidos por el Ministro de Industria, para concretar las medidas que se
aplicarán para aliviar la situación de los trabajadores del sector de la cerámica.
SEGUNDO. Instar al Gobierno de España a que destine el dinero para asegurar la
prejubilaciones voluntarias de los trabajadores mayores de 55 años del sector de la
cerámica y el azulejo.
TERCERO. Instar al Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de
los Diputados, Sr. D. Antonio Gutiérrez Vegara, a que de forma urgente e inmediata
convoque a la Mesa de dicha Comisión y que se apruebe la incorporación en el próximo
Orden del Día la Proposición no de Ley, presentada el 13 de marzo de 2009 por el Grupo
Parlamentario Popular, para que el Gobierno apruebe urgentemente un Plan estratégico
para reactivar el sector de la cerámica y el azulejo.
CUARTO. Trasladar estos acuerdos a la Mesa del Congreso de los Diputados, al Presidente
de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, Sr. D. Antonio
Gutiérrez Vegara, al Ministro de Industria, a la Consellera de Industria, la patronal ASCER y
a los representantes de los MCA-UGT y Fecoma-CCOO.”
Sotmesa a votació la declaració d'urgència s'aprova per unanimitat.
Tot seguit, la presidenta presenta una esmena del Grup Socialista, que diu:
“Juan Miguel Salvador Pérez, Portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament
d'Onda, en nom i representació del mateix i a l'empara d'allò que s'ha establit per la
Llei7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament
i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, presenta mitjançant el present escrit a la
Comissió de Presidència la següent esmena a la PROPOSTA presentada pel Grup
Municipal Popular.
El sector ceràmic de la província de Castelló, i de la Comunitat Valenciana, s'ha consolidat
com un sector estratègic per a la nostra economia, no sols pel seu pes econòmic, sinó
també per l'ocupació que genera, arribant a ocupar a prop de 34.000 persones de forma
directa i indirecta, amb una facturació pròxima als 4.000 milions d'euros, i generant a més un
fort efecte multiplicador en altres sectors productius de l'economia espanyola. El 75% de les
empreses del sector del taulellet espanyol s'ubiquen en la província de Castelló constituint el
primer productor europeu i el segon en el món, després de Xina, amb un 38,5% de la
producció comunitària i un 7,8% de la producció mundial. La indústria ceràmica és una de
les indústries més innovadores, dinàmiques i pioneres pel seu lideratge en tecnologia, oferta
i disseny, i el seu compromís amb el medi ambient gracies a l'esforç que realitzen les
empreses per la utilització de "tecnologies netes" i per dur a terme importants inversions
mediambientals.
No obstant això, i a pesar de la capacitat emprenedora dels nostres empresaris, de la
tenacitat i de l'esforç que dia a dia posen les dones i homes que treballen en la industria
ceràmica, l'actual escenari de crisi afecta directament aquest sector bloquejant el seu
desenrotllament i afany de superació.
La brusca parada de l'activitat immobiliària residencial; la major competència amb els
mercats internacionals, especialment Xina; la crisi econòmica internacional; l'encariment de

l'euro; la caiguda de la demanda internacional d'aquest producte i l'ajust en el sector
espanyol de la vivenda, són raons de pes per a entendre que l'activitat productiva i
d'exportació del sector ceràmic mostra clars símptomes de caiguda, encara que ara sembla
que comença a recuperar-se poc a poc.
I al desolador panorama que ofereix la desocupació cal unir la dificultat que tenen les
empreses a l'hora de buscar finançament, a causa de la restricció de finançament dut a
terme per les entitats bancàries i a la reducció al mínim de les cobertures de crèdits a
l'exportació per part de les entitats de crèdit i caució.
Peró, davant de la fredor de les dades i les tragèdies empresarials i personals que amaguen
les estadístiques, hui és necessari, més que mai i una vegada més, unir esforços per a
recuperar com més prompte millor el clima de prosperitat que vivia el sector fa a penes dos
anys.
De forma conjunta, i davall el denominador de la unitat, empresaris, treballadors i
administracions hem de potenciar les possibilitats amb què comptem, la nostra tradició
industrial, la nostra experiència en mercats exteriors i el nostre esperit emprenedor, perquè
el reconeixement internacional de les nostres marques ens avala.
Tots junts, hui més que mai, hem de recórrer el camí, tots junts hem d'unir esforços per a
eixir com més prompte millor de l'angoixosa situació que pateix el nostre sector ceràmic.
Conscients de tot això, i que el temps en aquest cas corre en contra d'un minvat i abatut
sector, el 12 de febrer de 2009 els alcaldes d'Onda, l'Alcora i Sant Joan de Moró van
presentar a CEVISAMA una proposta de pla estratègic per al sector ceràmic, al qual es van
afegir tots els estaments implicats.
El 24 de Febrer de 2009, el Ple de la Diputació Provincial va aprovar per unanimitat una
declaració institucional. El 25 de febrer l'alcalde d'Onda es va entrevistar amb la Consellera
d'lndústria, Comerç i Innovació. El 26 de febrer, la Secretària General del Ministeri d'lndústria
va rebre a Madrid els alcaldes d'Onda, l'Alcora i Sant Joan de Moró, acompanyats pel
subdelegat del Govern a Castelló.
El 13 de març, el Grup Parlamentari Popular va presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats una Proposició no de Llei. El dia 30 de març, el Ple de l'Ajuntament d'Onda va
aprovar per unanimitat una declaració institucional, que es va reiterar en el ple del 29 de
juny.
El dia 22 de juny, el Bloc Nacionalista Valencià, amb el suport del PSPV-PSOE, va presentar
a la comissió d'lndústria de les Corts Valencianes una Proposició no de Llei en suport del
sector, que va ser desestimada amb el vots contraris del PP.
L’Alcalde d’Onda, en la passada edició de CEVISAMA, va tornar a reclamar la implicació de
totes les administracions, segons les seues competències, en arbitrar soluciones per al
sector ceràmic.
La declaració institucional aprovada pel Ple de l'Ajuntament d'Onda a Febrer i març de 2009
contenia els següents punts:
1.Instar el Govern d'Espanya i a la Generalitat Valenciana perquè per mitjà dels seus vàlids
interlocutors s'asseguen amb patronal i sindicats del sector a fi de posar sobre la taula les
propostes que de forma immediata pal·lien la situació actual del sector.
2.Instar el Govern d'Espanya í a la Generalitat Valenciana perquè incentiven l'ús de la
ceràmica en obra pública, primant el seu ús en els plecs de condicions tècniques.
3.Instar el Govern d'Espanya i a la Generalitat Valenciana perquè en el marc de les seues

competències posen en marxa un Pla de Finançament per al sector ceràmic, incloent el
circulant, en el que participen les Caixes d'Estalvis, principalment per al curt i mitjà termini.
4.Potenciar a les Societats de Garantia Recíproca (SGR), ampliant el capital de CERSA i
l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a millorar els avals dirigits al sector ceràmic.
5.Abaixar les restriccions per part del Banc d'Espanya perquè les entitats financeres no
deguen proveir en concedir crèdits a empreses amb balanços negatius en 2008.
6.Assegurament del cobrament a través de les entitats de crèdit i caució, especialment de
les operacions d'exportació.
7.Avalar per part de L’ICO els crèdits concedits a empreses del sector.
8.Reducció de l'IVA al 6% i de l'Impost de Societats al 20% per a les empreses del sector.
9.Establir una moratòria de 2 anys en els pagaments a la seguretat social de les empreses
en dificultats.
10.Regulació d'un Pla sectorial de prejubilacions.
11.Ampliació de la prestació per desocupació i la cotització a la Seguretat Social als
treballadors que, havent tingut suspés el seu contracte de treball per un ERE, posteriorment
siguen objecte de l'extinció del seu contracte per causes econòmiques, ja siga
acomiadament objectiu o col·lectiu.
12.Establiment de l'assegurança canviària per a les operacions d'exportació, així com la
baixada d'aranzels deis països del nord d'Àfrica i Llatinoamèrica, així com establir primes a
l'exportació.
13.Establiment d'aranzels tècnics a tercers països no europeus que no complisquen les
condicions mediambientals i socials que marquen les directives europees.
14.Augment de les ajudes a projectes d'I+D+I, així com finançament al 100% de les
inversions mediambientals per a complir la legislació vigent.
15.Reducció dels preus energètics, promovent una baixada del preu del gas i de l'energia
elèctrica.
16.Suport a la internacionalització de l'activitat productiva i dels punts de venda comercial,
amb un augment substancial de les ajudes de l'ICEX i de l'IVEX a projectes d'inversió
productiva en l'estranger i d'inversió en canals de comercialització, així com diversificació de
mercats.
17.Consideració com Pimes a les mitjanes empreses del sector per a facilitar l'accés a les
diferents ajudes.
18.L'Ajuntament en l'àmbit de les seues competències i amb el concurs d'altres
administracions orientarà les accions per a fomentar la creació d'empreses en l'àmbit social i
dels nous jaciments d'ocupació.
19.Millora i posada en marxa immediata de vies de comunicació necessàries per a millorar la
logística de distribució (AVE, Autovia del Mediterrani, Port de Castelló...).
20.Fomentar les ajudes per a l'aplicació de les energies renovables.
És per tot això que es proposa l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Reiterar les propostes aprovades el 30 de març y el 29 de juny de 2009 pel Ple de
l'Ajuntament d'Onda, perquè tant l'Administració Central com l'Autonòmica ajuden el sector
del taulell i la ceràmica.
SEGON. Instar a ambdues administracions que reben als representants d’ASCER i de
CCOO i UGT per a concretar les mesures a aplicar per a alleujar la situació dels treballadors
del sector de la ceràmica.
TERCER. Instar a la Generalitat i al Govern d’Espanya que destinen 15 milions d’euros
cadascun per a assegurar les pre-jubilacions voluntàries dels treballadors majors de 55 anys
del sector de la ceràmica i del taulell, ja que aquesta quantitat és la que van estimar els
agents socials en signar el pacte per l’ocupació del taulell.
QUART Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya i al Consell de la Generalitat perquè
prenguen les mesures oportunes.”
El senyor Aguilella Ramos (Grup Popular) demana que en l'esmena s'incloga el desbloqueig
de l'estudi de la proposició no de llei al Congrés dels Diputats.
La presidenta proposa fer un recés per a que cada grup estudie la proposta i l'esmena i la
possibilitat de fer una proposta consensuada.
Després del recés, la presidenta manifesta que el seu grup no accepta el tercer punt.
La presidenta sotmet a votació l'esmena del Grup Socialista, 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).
– 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, María Carmen Aguilella Abad i
Rubén Ibáñez Bordonau (Grup Popular) i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).”
–

Abans d'obrir el torn d'intervencions l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista),
explica que en una reunió prèvia a l'inici de la sessió els portaveus han arribat a un acord
per tal d'aprovar el següent document que és llegit per secretaria:
“SOL·LICITUD D'AJUDES ALS GOVERNS CENTRAL I AUTONÒMIC PER A LA
REACTIVACIÓ DEL SECTOR DEL TAULELL I DE LA CERÀMICA.
El sector ceràmic de la província de Castelló, i de la Comunitat Valenciana, s'ha consolidat
com un sector estratègic per a la nostra economia, no sols pel seu pes econòmic, sinó
també per l'ocupació que genera, arribant a ocupar a prop de 34.000 persones de forma
directa i indirecta, amb una facturació pròxima als 4.000 milions d'euros, i generant a més un
fort efecte multiplicador en altres sectors productius de l'economia espanyola. El 75% de les
empreses del sector del taulellet espanyol s'ubiquen en la província de Castelló constituint el
primer productor europeu i el segon en el món, després de Xina, amb un 38,5% de la
producció comunitària i un 7,8% de la producció mundial. La indústria ceràmica és una de
les indústries més innovadores, dinàmiques i pioneres pel seu lideratge en tecnologia, oferta
i disseny, i el seu compromís amb el medi ambient gracies a l'esforç que realitzen les
empreses per la utilització de "tecnologies netes" i per dur a terme importants inversions
mediambientals.
No obstant això, i a pesar de la capacitat emprenedora dels nostres empresaris, de la
tenacitat i de l'esforç que dia a dia posen les dones i homes que treballen en la industria
ceràmica, l'actual escenari de crisi afecta directament aquest sector bloquejant el seu

desenrotllament i afany de superació.
La brusca parada de l'activitat immobiliària residencial; la major competència amb els
mercats internacionals, especialment Xina; la crisi econòmica internacional; l'encariment de
l'euro; la caiguda de la demanda internacional d'aquest producte i l'ajust en el sector
espanyol de la vivenda, són raons de pes per a entendre que l'activitat productiva i
d'exportació del sector ceràmic mostra clars símptomes de caiguda, encara que ara sembla
que comença a recuperar-se poc a poc.
I al desolador panorama que ofereix la desocupació cal unir la dificultat que tenen les
empreses a l'hora de buscar finançament, a causa de la restricció de finançament dut a
terme per les entitats bancàries i a la reducció al mínim de les cobertures de crèdits a
l'exportació per part de les entitats de crèdit i caució.
Peró, davant de la fredor de les dades i les tragèdies empresarials i personals que amaguen
les estadístiques, hui és necessari, més que mai i una vegada més, unir esforços per a
recuperar com més prompte millor el clima de prosperitat que vivia el sector fa a penes dos
anys.
De forma conjunta, i davall el denominador de la unitat, empresaris, treballadors i
administracions hem de potenciar les possibilitats amb què comptem, la nostra tradició
industrial, la nostra experiència en mercats exteriors i el nostre esperit emprenedor, perquè
el reconeixement internacional de les nostres marques ens avala.
Tots junts, hui més que mai, hem de recórrer el camí, tots junts hem d'unir esforços per a
eixir com més prompte millor de l'angoixosa situació que pateix el nostre sector ceràmic.
La declaració institucional aprovada pel Ple de l'Ajuntament d'Onda a Febrer i març de 2009
contenia els següents punts:
1.Instar el Govern d'Espanya i a la Generalitat Valenciana perquè per mitjà dels seus vàlids
interlocutors s'asseguen amb patronal i sindicats del sector a fi de posar sobre la taula les
propostes que de forma immediata pal·lien la situació actual del sector.
2.Instar el Govern d'Espanya í a la Generalitat Valenciana perquè incentiven l'ús de la
ceràmica en obra pública, primant el seu ús en els plecs de condicions tècniques.
3.Instar el Govern d'Espanya i a la Generalitat Valenciana perquè en el marc de les seues
competències posen en marxa un Pla de Finançament per al sector ceràmic, incloent el
circulant, en el que participen les Caixes d'Estalvis, principalment per al curt i mitjà termini.
4.Potenciar a les Societats de Garantia Recíproca (SGR), ampliant el capital de CERSA i
l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a millorar els avals dirigits al sector ceràmic.
5.Abaixar les restriccions per part del Banc d'Espanya perquè les entitats financeres no
deguen proveir en concedir crèdits a empreses amb balanços negatius en 2008.
6.Assegurament del cobrament a través de les entitats de crèdit i caució, especialment de
les operacions d'exportació.
7.Avalar per part de L’ICO els crèdits concedits a empreses del sector.
8.Reducció de l'IVA al 6% i de l'Impost de Societats al 20% per a les empreses del sector.
9.Establir una moratòria de 2 anys en els pagaments a la seguretat social de les empreses
en dificultats.
10.Regulació d'un Pla sectorial de prejubilacions.

11.Ampliació de la prestació per desocupació i la cotització a la Seguretat Social als
treballadors que, havent tingut suspés el seu contracte de treball per un ERE, posteriorment
siguen objecte de l'extinció del seu contracte per causes econòmiques, ja siga
acomiadament objectiu o col·lectiu.
12.Establiment de l'assegurança canviària per a les operacions d'exportació, així com la
baixada d'aranzels deis països del nord d'Àfrica i Llatinoamèrica, així com establir primes a
l'exportació.
13.Establiment d'aranzels tècnics a tercers països no europeus que no complisquen les
condicions mediambientals i socials que marquen les directives europees.
14.Augment de les ajudes a projectes d'I+D+I, així com finançament al 100% de les
inversions mediambientals per a complir la legislació vigent.
15.Reducció dels preus energètics, promovent una baixada del preu del gas i de l'energia
elèctrica.
16.Suport a la internacionalització de l'activitat productiva i dels punts de venda comercial,
amb un augment substancial de les ajudes de l'ICEX i de l'IVEX a projectes d'inversió
productiva en l'estranger i d'inversió en canals de comercialització, així com diversificació de
mercats.
17.Consideració com Pimes a les mitjanes empreses del sector per a facilitar l'accés a les
diferents ajudes.
18.L'Ajuntament en l'àmbit de les seues competències i amb el concurs d'altres
administracions orientarà les accions per a fomentar la creació d'empreses en l'àmbit social i
dels nous jaciments d'ocupació.
19.Millora i posada en marxa immediata de vies de comunicació necessàries per a millorar la
logística de distribució (AVE, Autovia del Mediterrani, Port de Castelló...).
20.Fomentar les ajudes per a l'aplicació de les energies renovables.
És per tot això que es proposa l'adopció deis següents ACORDS:
PRIMER. Reiterar les propostes aprovades el 30 de març y el 29 de juny de 2009 pel Ple de
l'Ajuntament d'Onda, perquè tant l'Administració Central com l'Autonòmica ajuden el sector
del taulell i la ceràmica.
SEGON. Instar a ambdues administracions que reben als representants d’ASCER i de
CCOO i UGT per a concretar les mesures a aplicar per a alleujar la situació dels treballadors
del sector de la ceràmica.
TERCER. Instar a la Generalitat i al Govern d’Espanya que destinen els diners necessaris
per a assegurar les pre-jubilacions voluntàries dels treballadors majors de 55 anys del sector
de la ceràmica i del taulell.
QUART. Instar el President de la Comissió d’Economia i Hisenda del Congrés dels Diputats,
Sr. D. Antonio Gutiérrez Vegara, que de forma urgent i immediata convoque a la Mesa de la
dita Comissió i que s’aprove la incorporació en el pròxim Orde del Dia la Proposició no de
Llei, presentada el 13 de març de 2009 pel Grup Parlamentari Popular, perquè El Govern
aprove urgentment un Pla estratègic per a reactivar el sector de la ceràmica i el taulellet.
CINQUÉ Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya i al Consell de la Generalitat

perquè prenguen les mesures oportunes, i als representants d' ASCER, i de CCOO i UGT.”
L'alcalde agraeix el recolzament al sector de tots els Grups per damunt de qualsevol
plantejament partidista.
Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos,
manifesta que també vol felicitar a la resta de Grups per l'acord i la unitat aconseguida i per
haver introduït la proposta que ells portarem al Ple del mes de juny i que aleshores no va
haver interés en votar-la. Acaba proposant que un representant de cada Grup vaja
conjuntament a València i a Madrid a presentar l'escrit acordat avui.
La tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Recursos Humans i Gestió Administrativa, senyora
Aguilella García (Grup Socialista), diu que també s'alegra de l'acord i recorda al senyor
Aguilella Ramos que la proposta de la que ha parlat primer la presentaren el BLOC i el
PSPV a València però que això és igual perquè l'important no és penjar-se medalles sinó la
gent i les empreses d'Onda.
Tanca les intervencions l'alcalde dient que tots han fet un esforç per arribar a un acord, que
el recolzament d'avui no s'ha de matissar i que a qui acomplisca li ho agrairan i a qui no li ho
demandaran amb independència del seu signe polític.
L'alcalde sotmet a votació el document consensuat per tots els Grups , el qual s'aprova per
unanimitat.
1.6. Dictamen de ratificació del decret d'alcaldia de personació en el Procediment
Ordinari 3/000173/2010-PSM.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 16 de febrer 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’escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa
administrativa, Secció Tercera, de 25/01/2010 (Registre d’Entrada número 2152 de
08/02/2010), sobre emplaçament a l’Ajuntament en el Recurs contenciós administratiu número
3/000173/2010-P.S.M. Interposat per Vodafone España SA contra Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per
empreses explotadores o prestadores del servici de telefonia mòbil.
Vist que segons el que disposa la Llei 7/85, art. 22.2.j., la competència per a acordar la
personació correspon al Ple.
Vist que per acomplir el termini de personació, l'alcalde, mitjançant decret número 345//2010,
de 15 de febrer, va acordar la personació.
PROPOSE:
Primer. Ratificar el decret número 345/2010, de 15 de febrer, la part dispositiva del qual diu:
“Primer. Comparéixer com a Administració demandada en el Recurs contenciós administratiu
número 3/000173/2010-P.S.M. Interposat per Vodafone España SA contra Ordenança Fiscal

reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per
empreses explotadores o prestadores del servici de telefonia mòbil.
Segon. Ordenar la remissió de l’expedient al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Tercera.
Tercer. Designar per a la defensa i representació de l’Ajuntament als lletrats Jazmín María
Blay Osuna i José Tomás Catalán Rubert.
Quart. Notificar immediatament a quants apareguen com interessats en l’expedient,
emplaçant-los perquè puguen personar-se com demandats en les interlocutòries, en el
termini de nou dies.
Quint. Donar compte d’esta resolució al Ple Municipal.
Sotmesa a votació la declaració d'urgència s'aprova per unanimitat.
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).
– 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, María Carmen Aguilella Abad i
Rubén Ibáñez Bordonau (Grup Popular) i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).”
–

L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.7. Dictamen d'aprovació del Conveni de col·laboració amb l'entitat Onda Centre
Comercial.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 16 de febrer de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Pascual Mundina Sol, tinent alcalde delegat de l'Àrea de Desenvolupament Local, fent ús de
les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 2026/2007, de 29 d'agost.
Vist que el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 03/12/09 es
concedeix una subvenció nominativa a la associació Onda Centre Comercial per un import
de 27.600 euros.
Vist que en les Bases d'execució del Pressupost es determina que per al pagament de les
subvencions nominatives es requerirà la firma d'un conveni que permeta l'aprofitament dels
recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir fins més amplis en el camp d'activitats
comercials.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'entitat Onda
Centre Comercial.
Vists el document comptable de compromís de despesa núm. 2.2010.1.00035 emés per la
Interventora Acctal. com a conseqüència de la inclusió en les Bases d'execució del
Pressupost de 2010 d'aquesta subvenció com a nominativa i vista la fiscalització de

conformitat d'aquesta proposta.
Propose:

Primer. Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració amb l'entitat Onda Centre
Comercial.
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 27.600 euros amb càrrec a la aplicació
pressupostària 2010 431 48000 per a l'any 2010 del vigent pressupost ordinari i número
d'operació 2.2010.1.00035.

Tercer. Facultar a l'Alcaldía-Presidència per a la signatura dels documents necessaris per a
la seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord a l'interessat i als serveis econòmics als efectes
procedents.
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.
1.8. Dictamen d'aprovació del Conveni de col·laboració amb l'entitat Associació local
Venedors del Mercat Municipal.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 16 de febrer de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Pascual Mundina Sol, tinent alcalde delegat de l'Àrea de Desenvolupament Local, fent ús
de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 2026/2007, de 29
d'agost.
Vist que el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 03/12/09 es
concedeix una subvenció nominativa la Associació Local Venedors del Mercat Municipal per
un import de 7.900 euros.
Vist que en les Bases d'execució del Pressupost es determina que per al pagament de les
subvencions nominatives es requerirà la firma d'un conveni que permeta l'aprofitament dels
recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir fins més amplis en el camp d'activitats
comercials.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'entitat
Associació Local Venedors del Mercat Municipal.
Vists el document comptable de compromís de despesa núm. 2.2010.1.00036 emès per la
Interventora Acctal. com a conseqüència de la inclusió en les Bases d'execució del
Pressupost de 2010 d'aquesta subvenció com a nominativa i vista la fiscalització de
conformitat d'aquesta proposta.
Propose:
Primer. Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració amb l'entitat Associació Local de
Venedors del Mercat Municipal.

Segon.- Aprovar la despesa corresponent per import de 7.900 euros amb càrrec a la
aplicació pressupostària 2010 431 48000 per a l'any 2010 del vigent pressupost ordinari i
número d'operació 2.2010.1.00036.
Tercer. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents necessaris per a
la seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord a l'interessat i als serveis econòmics als efectes
procedents.
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.
1.9. Dictamen d'aprovació del Conveni de col·laboració amb l'entitat Associació
d'hostaleria Hosturionda.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 16 de febrer de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Pascual Mundina Sol, tinent alcalde delegat de l'Àrea de Desenvolupament Local, fent ús
de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 2026/2007, de 29
d'agost.
Vist que el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 03/12/10 es
concedeix una subvenció nominativa la Associació Hosturionda per un import de 5.000
euros.
Vist que en les Bases d'execució del Pressupost es determina que per al pagament de les
subvencions nominatives es requerirà la firma d'un conveni que permeta l'aprofitament dels
recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir fins més amplis en el camp d'activitats
turístiques i hostaleres.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'entitat
Associació Hosturionda.
Vists el document comptable de compromís de despesa núm. 2.2010.1.00037 emès per la
Interventora com a conseqüència de la inclusió en les Bases d'execució del Pressupost de
2010 d'aquesta subvenció com a nominativa i vista la fiscalització de conformitat d'aquesta
proposta.
Propose:
Primer. Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració amb l'entitat Associació
Hosturionda.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per import de 5.000 euros amb càrrec a la
aplicació pressupostària 2010 432 48000 per a l'any 2010 del vigent pressupost ordinari i
número d'operació 2.2010.1.00037.
Tercer. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents necessaris per a
la seua formalització.

Quart. Traslladar el present acord a l'interessat i als serveis econòmics als efectes
procedents.
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.
1.10. Dictamen d'aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Onda i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló
per a la potenciació dels serveis de proximitat a la xicoteta i mitjana empresa a través
de l'Antena Local d'Onda.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 16 de febrer de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Pascual Mundina Sol, tinent alcalde delegat de l'Àrea de Desenvolupament Local, fent ús
de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 2026/2007, 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 tota classe d'activitats i
prestar tots els serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de
la comunitat veïnal.
Vist el document Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Castelló per a la potenciació dels serveis de proximitat a la
xicoteta i mitjana empresa a través de l'Antena Local d'Onda per als mesos de gener a
desembre del 2010.
Vist l'expedient tramitat per a la signatura del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló per a la potenciació
dels serveis de proximitat a la xicoteta i mitjana empresa a través de l'Antena Local d'Onda
Vist l'interès d'ambdues entitats a adequar la col·laboració mútua mitjançant la signatura del
conveni que permeta l'aprofitament dels recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir
fins més amplis al camp de desenvolupament local.
Vists el certificat de retenció de crèdit i l'intervingut i conforme de la present proposta.
S'eleva al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la signatura de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló per a la
potenciació dels serveis de proximitat a la xicoteta i mitjana empresa a través de l'Antena
Local d'Onda
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per import de 23.886,36 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2010 431 48000 per a l'any 2010 del vigent pressupost ordinari.
Tercer.- Facultar a l'Alcaldía-Presidencia per a la signatura dels documents necessaris per
a la seua formalització.
Quart.- Traslladar el present acord a l'interessat i als serveis econòmics als efectes

procedents.
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.
1.11. Dictamen d'aprovació de l'expedient número 1/2010 de reconeixement
extrajudicial de crèdits.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 16 de febrer de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilela Aguilella, tinent alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda fent ús de les facultats que
m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 2026/2007, de 29 d’agost.
Vist l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/RE/2010.
Considerant l'informe emés per la Interventora amb data 16 de febrer de 2010.
Considerant el que disposen els articles 176 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL) i 26 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos (RD 500/90).
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'expedient de rescabalament en produir-se una situació d'enriquiment injust a
favor d'aquest Ajuntament procedent de despeses efectuades en l’exercici anterior que no van
ser reconeguts en el mateix.
Segon. En conseqüència, autoritzar, disposar i reconéixer les següents obligacions:
Aplicació

Nº Factura

CIF/NIF

Titular

Import €

2010 340 22000

2009/10

Peu Canviat SL

2.900,00

2010 340 212

Q/6.105

Azulejos Carceller SL

2.815,83

2010 920 22002

20090813

Tecla Ordinadors SL

334,08

2010 920 22002

20090859

Tecla Ordinadors SL

506,92

2010 920 22002

0900131

Mª Isabel Díaz López

697,45

2010 920 22002

0900111

Mª Isabel Díaz López

1.021,31

2010 920 22002

0/02322

Tot Oficina Pou SL

233,23

2010 920 22002

0/02140

Tot Oficina Pou SL

474,60

2010 920 22002

0/02152

Tot Oficina Pou SL

543,60

2010 920 22002

0/02325

Tot Oficina Pou SL

233,23

2010 920 22002

0/02328

Tot Oficina Pou SL

107,96

2010 920 22002

0/02142

Tot Oficina Pou SL

371,91

2010 920 22002

0/02143

Tot Oficina Pou SL

18,08

2010 920 22002

A/3793

María José Rausell Iglesias

463,65

Aplicació

Nº Factura

CIF/NIF

Titular

Import €

2010 920 22002

A/3817

María José Rausell Iglesias

580,06

2010 920 212

908001117

Electrónica y Suministros Ten
SL

535,92

2010 920 212

908001174

Electrónica y Suministros Ten
SL

1.101,07

2010 920 212

908001222

Electrónica y Suministros Ten
SL

1.119,40

2010 340 22610

A/849

Papelería Magovi SL

2010 454 212

0/01416

Transportes Vilar Palau SL

182,76

2010 920 212

908001348

Electrónica y Suministros Ten
SL

847,73

2010 920 214

0/00373

Casan CB

2010 231 22618

1599

Tejidos Ramos Sl

2010 231 22618

A00015273

Manuel Lara Gumbau

2010 330 22609

05 2503414

Plana Segur SL

2010 920 22602

421074219

Promociones
Culturales SA

2010 920 213

246

Repamac CB

2010 920 212

1007

Talleres Gagima CB

1.360,01

2010 920 212

992

Talleres Gagima CB

188,67

2010 920 212

993

Talleres Gagima CB

90,48

2010 920 212

994

Talleres Gagima CB

104,72

2010 920 213

995

Talleres Gagima CB

67,93

2010 454 212

1004

Talleres Gagima CB

361,27

2010 920 212

1005

Talleres Gagima CB

155,10

2010 454 212

1006

Talleres Gagima CB

222,19

2010 920 212

1008

Talleres Gagima CB

1.011,40

2010 920 22000

112855

Papelería Vila Sa

68,57

2010 340 212

A-2547

Sumeleco SL

82,79

2010 130 210

0/00272

Angel Martinez Franco

20,88

2010 454 212

0/00275

Angel Martinez Franco

99,76

2010 454 212

0/00278

Angel Martinez Franco

1.688,96

2010 454 212

0/00279

Angel Martinez Franco

363,08

2010 920 212

25

Angel Morote García

1.488,51

2010 920 212

26

Angel Morote García

979,04

2010 920 212

938

Electrodomésticos Cervantes SL

397,74

2010 920 212

02 2220998

Plana Segur SL

315,39

2010 340 22615

361

Sociedad Civil Pozo San Vicente

642,00

2010 340 22615

373

Sociedad Civil Pozo San Vicente

117,70

2010 920 22105

A900785

Hijos Regina Peris SL

41,62

34,01
106,72
21,96
172,84
y

Ediciones
266,80
27,84

18,00

Aplicació

Nº Factura

CIF/NIF

Titular

Import €

2010 920 22105

A900783

Hijos Regina Peris SL

9,80

2010 920 212

A900784

Hijos Regina Peris SL

99,00

2010 920 212

05 2503373

Plana Segur SL

93,96

2010 330 22609

02 2220999

Plana Segur SL

415,66

2010 920 214

22394

Ramabapi SL

45,24

2010 920 214

22494

Ramabapi SL

376,66

2010 920 212

902662

Grupo Sualce SL

167,04

2010 920 213

003912

Ofimáquinas SL

994,12

2010 920 213

003913

Ofimáquinas SL

399,62

2010 920 213

003993

Ofimáquinas SL

242,44

2010 920 212

6490

García Sorribes SL

268,13

2010 454 212

09/00384

Gramades SL

951,20

2010 920 22103

0021042S9D1X10
139

Cepsa Card SA

2010 920 22103

254

E.S. Gasolfravil SL

71,55

2010 920 22103

264

E.S. Gasolfravil SL

45,43

2010 920 22103

FE093210768810
32

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE093210768810
31

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE093210770004
53

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE093710091003
85

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE093710091004
15

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE093210770004
57

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE093210770004
52

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE083210504799
25

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE083210504799
29

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE083210525280
83

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE083210504799
28

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE083210504799
27

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE083210504799
26

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE083210525280

Gas Natural – Unión Fenosa

1.848,82

828,90
734,98
341,21
20,90
384,53
578,46
103,55
15,89
15,89
977,46
157,67
67,36
15,89
939,04

Aplicació

Nº Factura

CIF/NIF

Titular

Import €

85
2010 920 22103

FE083210453683
31

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 920 22103

FE093210554295
53

Gas Natural – Unión Fenosa

2010 440 223

A-1211

Autobuses Furió SL

2010 161 227

94009512

FAC SA

2010 161 227

9118

Servei Protecció Mediambiental
SL

2010 920 214

22424

Remabapi SL

2010 161 227

0255153 M

Ascensores Pertor SL

2010 920 22000

050170/1

José Luís García Maderuelo

53,82

2010 920 22201

A00015275

Manuel Lara Gumbau

21,96

2010 330 22609

A-1169

Autobuses Furió SL

189,00

2010 330 22609

09/754

Imagina Disseny i Impressió SL

247,08

2010 330 22609

A00015274

Manuel Lara Gumbau

11,40

2010 330 22609

17

Monis Videos y Tauleta SL

67,00

2010 330 22609

04200

Consuelo Albelda García

549,00

2010 330 22609

04196

Consuelo Albelda García

242,00

2010 330 22609

04194

Consuelo Albelda García

259,00

2010 231 22618

04197

Consuelo Albelda García

620,00

2010 920 213

25167

Repcar SA

187,64

2010 920 212

908001248

Electrónica y Suministros Ten
SL

847,73

2010 920 22000

09/757

Imagina Disseny i Impressió SL

346,84

2010 920 22000

4276

Gráficas Castañ SL

313,20

2010 330 22609

158

Juan Serrano Montoliu

2010 330 22609

441

Lamberto Salvador Escrich

320,70

2010 330 22609

66559

Tibidabo Ediciones SA

340,00

2010 920 213

105

Limkasvi SL

671,34

2010 431 22612

00000589

Instalaciones
Badenes SL

2010 920 22002

B/89

Domingo Veinat Gil

399,10

2010 231 22618

IR 9013828

Eurest Colectividades SL

800,23

2010 920 22200

28-K981-425868

Telefónica Móviles España SA

2.905,22

2010 920 22200

28-L981-462609

Telefónica Móviles España SA

1.534,23

2010 920 22200

60-L998-129663

Telefónica
Soc.Unip.

de España SA,
6.998,28

2010 920 22200

60-L998-129664

Telefónica
Soc.Unip.

de España SA,

2010 920 22200

TD-L9TG-003226

Telefónica

de España SA,

217,13
303,89
333,41
6.691,91
946,00
26,75
368,61

25,17

Eléctricas
1.658,93

187,68
534,90

Aplicació

Nº Factura

CIF/NIF

Titular

Import €

Soc.Unip.
2010 920 212

09-1679

Salvador Mallasen CB

400,90

2010 920 212

1340480

Würth España SA

346,32

2010 920 22100

200912290305748
89

Iberdrola SA

2010 920 22100

200911250104716
19

Iberdrola SA

2010 920 22100

200912300104468
50

Iberdrola SA

2010 920 22100

200912290104999
62

Iberdrola SA

2010 920 22104

20091099

Mediterrània de Prevenció SL

2010 920 212

0025/09

Ofimec CB

2010 920 209

19949

Comunidad de Regantes Onda

60,00

2010 920 209

7934

Comunidad de Regantes Onda

30,00

2010 920 209

19073

Comunidad de Regantes Onda

60,00

2010 920 209

7868

Comunidad de Regantes Onda

123,75

2010 920 209

19007

Comunidad de Regantes Onda

247,50

2010 920 209

19883

Comunidad de Regantes Onda

247,50

2010 920 22100

200912290305186
72 a la 30568698

Iberdrola
Comercialización
Último Recurso SAU
110.293,11

2010 920 22100

200912290305194
58 a la 30568942

Iberdrola
Comercialización
Último Recurso SAU

2010 231 227

FSG/33B

Helios Gymna SL

139,20

2010 330 22609

3209628

Digec SAU

110,60

2010 454 212

0/01432

Transportes Vilar Palau SL

1.129,56
690,23
796,05
356,19
169,27
2.900,00

17.691,41

1879,47
Total: 203.705,38

Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions anteriors.
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 Sanchez 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 Rubén Ibánez Bordonau, Mª
Carmen Aguilella Abad (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:
−

12 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).
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, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

1.12. Dictamen d'aprovació de l'expedient número 3/SC/2010 de modificació de
crèdits.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 16 de febrer 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 16 de febrer de 2010 sobre inici d’expedient de
suplement de crèdits Número 3/SC/2010.
Vista la memòria de l’Alcaldia de data 16 de febrer de 2010, sobre la justificació de
suplement de crèdits.
Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 16 de febrer de 2010.
Considerant que el fonament legal de la modificació pressupostària es troba regulat en
l’article 177 del Real 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
2009.
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’articule 13 de les Bases
d’execució del pressupost per a l’any 2009, 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 3/SC/2010 de suplements de
crèdits, finançada amb romanent de Tresoreria per a despesa generals d’acord amb el
detall següent:
FINALITATS
1 – SUPLEMENTS DE CRÈDITS
APLICACIÓN PTARIA.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

IMPORTE €

2010 130 210
2010 161 227
2010 231 22618
2010 231 227
2010 330 22609
2010 340 212
2010 340 22000
2010 340 22610
2010 340 22615
2010 431 22612
2010 440 223
2010 454 212
2010 920 212
2010 920 213
2010 920 214
2010 920 22000
2010 920 22002
2010 920 22100
2010 920 22103
2010 920 22104
2010 920 22105
2010 920 22200
2010 920 22201
2010 920 22602
2010 920 209

Reparac. Y manten.señalización tráfico
Contratos prestación Servicios: Servicios
Actividades Bienestar Social y
Participación Ciudadana
Servicios Bienestar Social
Actividades Culturales
Reparaciones y mantenimiento zonas
deportivas
Suministro material deportivo
Actividades deportivas
Actividades El Salvador
Actividades Comerciales
Transporte urbano
Reparac. y manten.vías públicas
Reparac. Y mant. Edificios municipales
Reparac. Y mant. Maquinaria y utillaje
Reparac. Y mant. Vehículos
Suministro material oficina
Suministro mat.informático no inventariable
Suministro energía eléctrica
Suministro combustible y carburante
Suministro vestuario personal
Suministro productos limpieza y aseo
Servicio telefonía y comunicación
Servicio correos, telégrafos y mensajería
Gastos publicidad y propaganda
Cánones

20,88
8.006,52
1.548,91
139,20
2.949,45
2.898,62
2.900,00
41,62
759,70
1.658,93
333,41
5.748,69
14.818,26
2.590,93
482,66
782,43
5.985,18
130.956,55
7.668,55
169,27
27,80
12.160,31
21,96
266,80
768,75
203.705,38

FINANÇAMENT:
ROMANENT DE TRESORERIA……………………………………. 203.705,38 €
TOTAL FINANÇAMENT …………………………………………… 203.705,38 €
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 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 Sanchez 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 Rubén Ibánez Bordonau,
Mª Carmen Aguilella Abad (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:

12 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).
− 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, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

1.13. Dictamen d'aprovació de l'informe descriptiu de l'activitat urbanística de l'any
2009.
La Comissió Informativa Permanent d'Ordenació del Territori, de 16 de febrer de 2010, ha
emès el dictamen següent:
“El president, Juan Miguel Salvador Pérez, dóna compte de la proposta de data 10 de febrer
de 2010, que diu el següent:
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 núm. 2.026/2007,
de 29 d'agost.
Atès que l'apartat 1r de l'article 569 del Decret 67/2006, de 12 de maig, Reglament
d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), exigix als ajuntaments que compten
amb Plans Generals, durant el primer trimestre de cada any, l'elaboració i presentació
davant de la Conselleria de Territori d'un informe descriptiu de la seua activitat urbanística
durant l'any anterior, i que ha de ser aprovat en seu municipal abans de la seua remissió.
Atès que un resum de l'activitat urbanística de l'any 2009, en relació amb el contingut establit
en tal apartat 1r, és el següent:
<< a.1) Relació d'instruments de planejament urbanístic espacial aprovats, indicant la
superfície afectada, l'edificabilitat prevista i els terminis per a la seua execució.
- L'any 2009 s'han tramitat les següents aprovacions, esmenes o modificacions del
planejament:
Sector

Assumpte

Acord

Data

UE-2

Aprovació provisional Plans de Reforma Interior
UE-2 i Programa d'Actuació Integrada Unitat
d'execució núm. 1 del sector

Ple

25/5/09

SUR-11
Este

Aprovació modificació puntual núm. 1 Plans
Parcial SUR-11 Este

Ple

27/7/09

SUR-11
Este

Aprovació modificació puntual núm. 2 Plans
Parcial SUR-11 Este, per a ús pàrquing subsòl
zona verda ZV-1

Ple

31/8/09

PGOU

Esmena documental projecte de revisió del
PGOU (març 2009)

Ple

30/3/09

PGOU

Aprovació

Ple

31/8/09

provisional

esmena

documental

modificació puntual núm. 4/2008 del PGOU, en
zona UI-3

- Els expedients relatius a estos expedients, a excepció del relatiu al sector SUR-11 Este,
han sigut remesos a la Conselleria d'Urbanisme als efectes de la seua aprovació
definitiva. Per això, totes les dades definitives referents a superfícies afectades,
edificabilitat de cada sector, etc es troben ja a disposició de l'Administració autonòmica.
Quant al sector SUR-11 Este, s'informa que els paràmetres urbanístics són els següents:

FITXA DE PLANEJAMENT DEL PLANS PARCIAL DEL SECTOR SUR-11 ESTE
Superfície total del sector

73.305,00 m2 s

Classificació Urbanística

Urbà

Ús global o dominant

Residencial

Usos incompatibles
Tipologies

Industrial
Vivenda adossada/Vivendes en bloc/Comercial

Edificabilitat total de la zona
Aprofitament tipus
Edificabilitat en ús Indústria
Edificabilitat en ús Terciari

38,887,57 m2 t
0,53049 m2t/m2 s
0,0 m2 t
7.014,06 m2 t

ZV1

2.877,47 m2

ZV2

4.363,47 m2

EQ 1

3.564,84 m2

EQ 2

1.136,00 m2

Xarxa Viària

26.490,22 m2

Aparcament

2.150,00 m2

SUMMA ZONES VERDES

7.240,94 m2 (10%)

SUMMA EQUIPAMENTS

4.700,84 m2 (6,4%)

SUMMA XARXA VIÀRIA
TOTAL CESSIONS

26.490,22 m2 (36,1%
38.432 m2 (52,4%)

I quant al termini d'execució de les obres d'urbanització del sector SUR-11 Este, actualment
en curs d'execució, s'informa que l'Acta de Replantejament legitimadora de l'inici de les
obres es va firmar amb data 18.12.08, establint-se des de llavors un termini de vint-i-quatre
mesos per a la finalització de les mateixes, segons conveni subscrit.
•

A.2) Informació relativa als Catàlegs de Béns i Espais Protegits.
- El Catàleg de Béns i Espais Protegits vigent del PGOU data de 1998. En tot cas, en
2008 s'ha remés a la Conselleria competent en Urbanisme un document actualitzat d'este
Catàleg, datat al setembre del 2007, als efectes de la seua tramitació dins de l'expedient
de revisió del PGOU, pendent en data hui d'aprovació per l'Administració autonòmica.

•

A.3) Descripció del grau de compliment de les Directrius de l'estratègia d'evolució urbana
i ocupació del territori.
- En la pròpia documentació de la revisió del PGOU (Volum 1, “Memòria Justificativa i
Memòria informativa”), pendent d'aprovació definitiva, es justifica l'estratègia d'evolució
urbana i ocupació del territori que es preveu en relació amb el futur desenvolupament
urbanístic del terme municipal a través dels sectors corresponents, les directrius del qual
hauran de complir-se a mesura que s'execute el nou model territorial.

•

B.1) Relació dels instruments de planejament de caràcter temporal, econòmic i de gestió
que hagen sigut aprovats, indicant les dades econòmiques i l'Urbanitzador triat.

Sector

Assumpte

Acord

Urbanitzador

UE-2

Aprovació
i
adjudicació
provisional
Programa d'Actuació Integrada Unitat
d'execució núm. 1 del sector

Ple 25/5/09

Ajuntament
(gestió
directa)

SUR-20

Aprovació i adjudicació definitiva Programa
d'Actuació Integrada sector SUR-20

Ple 29/6/09

Ona Urbana,
S.L
(gestió
indirecta)

C/Cervantes-c/ Aprovació i adjudicació definitiva Programa Ple desembre García Pinyó,
Ros D´Orsins d'Actuació Aïllada
2009
S.L
(gestió
indirecta)
Les dades econòmiques dels referits Programes són els següents:
DADES PROPOSICIÓ JURIDICOECONÒMICA UNITAT D'EXECUCIÓ NÚM. 1 UE-2
Import total càrregues d'urbanització (sense IVA)

6.280.253,85 €

Import cost obres d'urbanització (sense IVA)

5.285.075,00 €

Cost unitari per m2/t

64,43 €/m2 t

Valor sòl brut sense urbanitzar

91,67 €/m2

Valor del sòl brut urbanitzat

149,66 €/m2

Coeficient de canvi
Sistema de retribució

0,39
Metàl·lic (quotes d'urbanització)

DADES PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA SUR-20
TOTAL

24.010.849,15 €

GASTOS GENERALS URBANITZADOR 6 %

1.440.650,95 €

BENEFICI INDUSTRIAL URBANITZADOR 6 %

1.440.650,95 €

SUMA

26.892.151,05 €

IVA 16 %

4.302.744,17 €

TOTAL

31.194.895,22 €

DADES PROGRAMA D'ACTUACIÓ AÏLLADA C/CERVANTES-C/ROS D´ORSINS
Preu a sufragar pel promotor per a adquirir la part de l'immoble del programa que no
siga de la seua propietat: 19.277,70 €.
Cost de les obres d'urbanització (pressupost d'execució per contracta): 5.154,62 €.
Pressupost de l'edificació (pressupost d'execució per contracta): 522.974,87 €.
Garantia definitiva: la mercantil aportarà, com a garantia definitiva, el cost de les
indemnitzacions, preus justos o gastos de reallotge necessaris per a realitzar
l'actuació, la totalitat del cost de les obres d'urbanització i el 7% de les obres
d'edificació.
Per la seua banda, els acords aprovatoris d'expedients relacionats amb la gestió urbanística
l'any 2009 han sigut els següents:
Sector

Assumpte

Acord

Data

SUR-9, 2a Aprovació Compte de liquidació definitiva
fase

Junta Govern Local

27/7/09

Sarratella
U-4

Aprovació Compte de liquidació definitiva

Junta Govern Local

21/9/09

Luxemburg Aprovació Compte de liquidació definitiva

Junta Govern Local

13/10/09

SUR-19

Aprovació Projecte de Reparcel·lació i
Compte de liquidació provisional

SUR-19

Aprovació Text Refós Projecte de Junta Govern local
Reparcel·lació i Compte de liquidació
provisional

1/6/09

SUR-19

Aprovació correcció d'errors materials

25/6/09

SUR-19

Acord tractament administratiu urbanístic Junta Govern local
aïllat de la desafectació i modificació de
la via pecuària núm. 31 Bugada Camí
Vell Betxí.

20/7/09

SUR-19

Nova aprovació correcció errors materials Junta Govern Local

28/9/09

SUR-8, 2a Aprovació annex
fase unitat reparcel·lació
d'execució
núm. 1

(1)

projecte

Decret

Decret

22/5/09

de Junta Govern local

18/5/09

SUR-11 Est Aprovació modificació parcial núm. 1 Junta Govern local
Projecte de Reparcel·lació

3/8/09

SUR-11 Est Aprovació correcció errors
projecte de reparcel·lació

6/4/09

materials Junta Govern local

B.2) Grau d'execució dels Programes aprovats en anualitats anteriors.

De conformitat amb el que establixen els apartats a.1 i b.1 del present informe, el grau
d'execució dels Programes aprovats en anualitats anteriors al 2009 se sintetitza amb
l'esquema següent:
Expedients Programes aprovats

Fase d'execució

Gestió

Sector urbà residencial U-4 (“La Sarratella”) Obres conclòs i aprovat i liquidat
Compte liquidació definitiva

Directa

SUR-9, 2a fase

Obres conclòs i aprovat i liquidat
Compte liquidació definitiva

Directa

PAI Luxemburg

Obres conclòs i aprovat Compte Indirecta
de liquidació definitiva

SUR-13

Obres conclòs i pendent de Indirecta
tramitació i aprovació Compte de
liquidació definitiva

SUR-17

Pendent adjudicació i aprovació Indirecta
definitiva Programa d'Actuació
Integrada, després d'aprovació
Plans Parcial del sector.

SUR-19

Obres en curs d'execució

SUR-20

Pendent tramitació projecte de Indirecta
reparcel·lació del sector

SUR-8 (UE-1)

Concloses obres 1a i 2a fase

SUR-11 Este

Obres d'urbanització
d'execució

SUR-11 Oest

Pendent de tramitació i aprovació Indirecta
projecte de reparcel·lació

UE-2

Pendent d'aprovació definitiva per
la Conselleria el Plans de
Reforma
Interior.
Pendent
d'adjudicació i aprovació definitiva
del
Programa
d'Actuació
Integrada unitat d'execució núm.
1.

UI-7

Pendent d'aprovació liquidació Indirecta
Compte de liquidació definitiva

en

Indirecta

Indirecta
curs Indirecta

Directa

c) Relació i descripció de les actuacions d'inspecció en què s'haguera comprovat
l'incompliment de deures urbanístics i actuacions realitzades, en cada cas, així com relació
dels expedients de restauració de la legalitat i disciplina urbanística.
En l'expedient a remetre a la Conselleria consten, com annexos, una sèrie de quadros i
documentació que especifiquen els tràmits realitzats en relació amb este apartat, amb

indicació del seu estat procedimental al tancament de l'any 2009.
Un resum d'estes actuacions podria ser el següent:
Expedients sancionadors i de restabliment legalitat

Relació numèrica

Procediments restabliment legalitat i infracció urbanística en sòl urbà

4

Procediments restabliment de la legalitat i infracció urbanística sòl no
urbanitzable

41

d) Relació de llicències d'urbanització, edificació, ocupació i demolició.
En els annexos referits s'incorporen els quadros detallats amb la informació relativa a estes
llicències. La seua relació numèrica, en esquema, seria la següent:
Expedients de llicències urbanístiques

Relació numèrica

Llicències d'obra major (edificació, urbanització i demolició)

57

Llicències de primera ocupació

44

Llicències de segona ocupació

31

Llicències d'obres menors (via publica:82 ; urbanístiques: 326)

408

e) Relació de les ordes d'execució i declaracions de ruïna.
- En els annexos de l'expedient també s'incorporen els quadros detallats amb la
informació relativa a estes qüestions. La seua relació numèrica, en esquema, seria
la següent:
Expedients ordes d'execució i declaracions ruïna

Relació numèrica

Expedients ordes d'execució (sòl urbà:33 ; via pública:32 )

65

Expedients ordes d'execució (sòl no urbanitzable)

8

Declaracions de ruïna

0

f) Relació d'immobles inclosos en el Registre Municipal de Solars i Edificis a
Rehabilitar
- En l'Ajuntament no s'havia constituït, al tancament de l'any 2009, el Registre
Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
g) Descripció de la gestió del Patrimoni Municipal de sòl.
La gestió realitzada en 2009 en relació amb els béns integrants del Patrimoni municipal del
sòl, conforme a la definició que d'estos béns realitza l'article 260 de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, Urbanística Valenciana (LUV), oferix el balanç següent:
Béns obtinguts com a conseqüència d'expropiacions urbanístiques i de qualssevol

procediments de gestió urbanística:
Amb data 26 d'octubre del 2009, l'Ajuntament Ple va aprovar definitivament el
projecte d'expropiació de terrenys (per taxació conjunta) en els carrers Canonge
Villar i Mare de Déu del Carme, les Actes d'ocupació i dels quals pagament es van
firmar amb data 30 de novembre del 2009. Les parcel·les dotacionales obtingudes
per l'Ajuntament en esta expropiació, i pendents de la seua inscripció en el Registre
de la Propietat, són les següents:
Cadastral 36745-19: 68,35 m2
- Cadastral 36745-18: 48,36 m2
- Cadastral 36745-17: 55,35 m2
Com a conseqüència de l'aprovació del Projecte de reparcel·lació del sector SUR19, es constata que a l'Ajuntament no se li ha adjudicat cap parcel·la neta
patrimonial al materialitzar el seu aprofitament en metàl·lic i no tindre superfície
d'aportació. Quant a les superfícies dotacionales (vials) obtingudes per Ajuntament
després de l'aprovació de l'expedient reparcelatorio del referit sector, ja inscrites en
el Registre de la Propietat, manifestar que estes han sigut les següents:
VIALS:
PRV Xarxa Viària Primària adscrita: 15.068,19 m2.
- PRV Reserva de Circumval·lació carretera d'Ona CV-20: 33.016,72 m2.
- SRV carrer en projecte núm. 1: 24.272,66 m2.
- SRV carrer en projecte núm. 2: 12.372,73 m2.
- Zona d'aparcaments ZAV-1: 11.509,43 m2.
ZONES VERDES:
SJL-1: 7.372,21 m2.
SJL-2: 6.373,26 m2.
SJL-3: 5.230,74 m2.
XARXA PRIMÀRIA PARC PUBLIQUE:
Sòl no urbanitzable adscrit al sector: 11.049 m2.
Sòl no urbanitzable adscrit al sector: 175.661,06 m2.
DOTACIONAL PRIVAT (CENTRES DE TRANSFORMACIÓ MUNICIPAL PER AL SEU
POSTERIOR CESSIÓ A EMPRESA SUBMINISTRADORA):
C.T.1: superfície de 9,60 x 2,62 m2
Ingressos derivats de la substitució de la cessió per aprofitament urbanístic amb
pagaments en metàl·lic:
En el 2009 s'han ingressat en metàl·lic en l'Ajuntament, per l'aprofitament urbanístic del
sector SUR-19, dos terminis iguals per un import, cada un d'ells, de 168.785,84 € (+ IVA)
en els termes del conveni urbanístic subscrit amb l'Urbanitzador.
Adquisició de béns patrimonials que pogueren integrar el Patrimoni Municipal del Sòl:
Durant l'exercici 2009 no s'han produït variacions que hagen generat l'adquisició de nous

béns patrimonials que pogueren integrar el PMS com a conseqüència de la gestió
urbanística, permutes, alienacions, cessions o subsastas de béns.
h) Els Estatuts
col·laboradores

dels

consorcis,

societats

urbanístiques

i

entitats

urbanístiques

L'any 2009 no s'ha constituït cap consorci, societat urbanística o entitat urbanístiques
col·laboradora.
Considerant que l'òrgan competent per a l'aprovació municipal del referit informe és el Ple de
l'Ajuntament, de conformitat amb l'apartat 2n de l'article 569 del ROGTU.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'informe descriptiu de l'activitat urbanística municipal de l'any 2009 en els
termes exposats, de conformitat amb l'article 569.1 del ROGTU.
Segon. Traslladar el present acord, junt amb la informació i annexos de l'expedient, a la
Conselleria de Territori.”
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).
4 abstencions de Salvador Aguilella Aguilella, Maribel Raigada Cepas, María Carmen
Aguilella Abad (Grup Popular) i Mª 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 majoria absoluta amb el resultat següent:
12 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).
− 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, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

1.14. Dictamen d'aprovació el conveni de col·laboració entre l'ajuntament d'Onda i
l'IES Serra d'Espadà.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 16 de febrer de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 2 de
febrer 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.

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i l'IES Serra d'Espadà.
Vist l'interès d'ambdues entitats a adequar la col·laboració mútua per mitjà de la firma d'un
conveni que permeta l'aprofitament dels recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir
objectius més amplis de divulgació i pràctica de l'educació i la cultura.
Vist el certificat de retenció de crèdit i l'intervingut i conforme de la present proposta de
data 1 de febrer de 2010, i número d'operació 2.2010.1.00650.
Vist l'informe de la tècnic d'Educació i Normalització Lingüística de data 2 de febrer de
2010.
Atès que de conformitat amb el dispost en l'article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local que amb caràcter genèric, atribuïx al municipi
capacitat per a promoure tota classe d'activitats i prestar tots els serveis públics que
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
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 l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i l'IES
Serra d'Espadà, amb efecte de l'any 2010.
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 4.272 euros, a càrrec de la partida
2010.330.48000.
Tercer. Facultar a l'alcaldia-presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart- 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:
11 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), María Carmen Aguilella Abad, Leonardo Molina Corella i María Isabel Raigada
Cepas (Grup Popular) i María Isabel Ruíz Alonso (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.
1.15. Dictamen d'aprovació el conveni de col·laboració entre l'ajuntament d'Onda i la
Fundació Pere Sánchez Segarra.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 16 de febrer de 2010, ha emès el
dictamen següent:

“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 11 de
febrer de 2010 que diu el següent:
Vicent Martí Colera, tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Atenció a la Ciutadania, fent ús de
les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 2026/2007, de 29
d'agost.
Vist que en el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 30/12/2009 es
concedeix una subvenció nominativa a la Fundació Pere Sánchez Segarra per un import de
30.000,00 euros.
Vist que en les Bases d'execució del Pressupost es determina que per al pagament de les
subvencions nominatives es requerirà la firma d'un conveni que permeta l'aprofitament dels
recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir fins més amplis en el camp d'activitats
socioculturals.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un Conveni de Col·laboració amb la Fundació
Pere Sánchez Segarra, entitat local els fins de la qual perseguixen la promoció d'activitats
musicals adreçades al col·lectiu de joves del Municipi.
Vist el document comptable de compromís de despesa nº 2.2010.1.00067 emés per la
Interventora com a conseqüència de la inclusió en les Bases d'Execució del Pressupost de
2010 d'aquesta subvenció com a nominativa i vista la fiscalització de conformitat d'aquesta
proposta.
Atès el dispost en l'article 22.2.b de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l'article 53 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'organització, funcionament i règim jurìdic de les entitats locals.
PROPOSE
Primer. Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració amb l'entitat Fundació Pere
Sánchez Segarra.
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 30.000,00 euros, a càrrec de la
aplicació 2010-330-48001 del vigent pressupost ordinari.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord a l'interessat 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 3 abstencions que corresponen a María
Carmen Aguilella Abad, Leonardo Molina Corella i María Isabel Raigada Cepas (Grup
Popular).
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”

Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) diu que per aprovar
aquest dictamen falten claredat i transparència i explica que demanaren informació per escrit
i els ha sorprés que en la resposta rebuda se'ls diga que la subvenció nominativa de l'any
2009 no ha sigut utilitzada perquè no ha sigut sol·licitada. En aquest sentit diu que suposa
que la Intervenció municipal en el Pressupost de 2009 tindria en compte que una subvenció
nominativa hauria d'estar explícitament motivada. Acaba demanant més claredat i
transparència a l'hora de concedir subvencions i de saber on van i anuncia el seu vot en
contra.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista) respon que aquesta és una entitat
d'àmbit privat que té una subvenció nominal com altres i que es basa en les aportacions
econòmiques i d'altra índole del fundador, que realitza una activitat important en la promoció
de la música i el copatrocini d'esdeveniments musicals per a la joventut i que en 2009 ha
comunicat que les finalitats de la Fundació s'han pogut cobrir amb fons propis la qual cosa
se'ls hauria d'agrair. Acaba demanant al senyor Ibáñez Bordonau que es sume a les
finalitats de la Fundació la qual els acompleix perfectament.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau diu que l'alcalde es desdiu
cada vegada que parla i es pregunta com es poden donar diners a una Fundació que no els
ha demanat. Sobre la resposta a la seua petició d'informació pregunta qui de la Fundació on
l'alcalde és el president, la senyora Adelantado Puchal és la vicepresidenta, la senyora
Fabra Prades la secretaria i el senyor Gil Sansano és membre va comunicar verbalment que
no feien falta els diners. Igualment diu que l'alcalde menteix fins i tot en la finalitat de la
Fundació que segons l'article 6è dels Estatuts és la conservació de la col·lecció de segells,
discs i llibres que es relacionen en la escriptura fundacional i la seua ampliació, difusió,
divulgació i pública exposició. Acaba preguntant com és possible que en 2009 donaren una
subvenció nominativa que ni demanaren i demanant més claredat vist que quatre membres
del PSOE formen part de la Fundació.
Tanca les intervencions l'alcalde dient que desprès d'escoltar al senyor Ibáñez Bordonau no
sap si desconeix la mecànica del lliurament de les subvencions i que en eixe cas és incapaç
de discutir el tema. Sobre els membres al·ludits de la Fundació diu que alguns d'ells no
formen part per ser del PSOE sinó per amistat. Respecte a les seues finalitats explica que
els fons es conserven i bé i que sembla que al senyor Ibáñez Bordonau li sàpia mal que que
els grups de música del poble tinguen un local per assajar a diferència d'altres pobles.
Conclou assenyalant que es tracta d'una Fundació privada i que arribat el cas es decidirà si
s'ha de donar informació sobre tots els ingressos i despeses perquè a les entitats que reben
subvencions sols se les demana que justifiquen la despesa subvencionada.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:
12 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).
− 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, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

El senyor Ibáñez Bordonau demana intervenir en torn d'explicació de vot ja que el seu Grup
es va abstindre en comissió i ara ha votat en contra.

L'alcalde li respon que en la seua intervenció ja ha anunciat que votaria en contra per la qual
cosa no procedeix accedir a la seua petició davant la qual cosa el senyor Ibáñez Bordonau
invoca una qüestió d'ordre.
1.16. Dictamen d'aprovació de sol·licitud de la pervivència de la festa tradicional dels
bous al carrer i de la pràctica de la caça del parany.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 16 de febrer de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) informa de la proposta
presentada pel Grup Municipal Popular per sol·licitar la pervivència de la festa tradicional
dels bous al carrer i la pràctica de la caça del parany.
En primer lloc demana als membres de la Comissió votar la urgència del punt, la qual és
aprovada per unanimitat dels presents.
Seguidament dóna lectura a l'escrit, de data 28 de gener de 2010, que diu el següent:
“Declaración institucional del Grupo Municipal Popular para solicitar la pervivencia de la
fiesta tradicional dels bous al carrer y la práctica de la caza del parany.
D. Salvador Aguilella Ramos, Portavoz del Grupo Popular de este Ayuntamiento, de
conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante el Pleno la siguiente Declaración
Institucional:
El pasado día 26 de noviembre de 2009, el Consell Valencià de Cultura emitió un informe en
el cual se desprendía la necesidad de retirar de los actos festivos de la Comunidad
Valenciana los espectáculos taurinos del toro embolado. En este informe se detallaban
diversas medidas que venía a puntualizar el desarrollo de la fiesta taurina por excelencia de
los municipios valencianos. Un informe que además contó con un voto particular de uno de
sus miembros que reclamó la total desaparición del toro de calle.
La ciudad de Onda, enmarcada en el entorno sociocultural de toda la provincia y también de
la Comunidad Valenciana, posee entre sus tradiciones populares la celebración de festejos
de exhibición taurina dentro de las fiestas de varios barrios y la Fira d'Onda, así como otros
festejos, como los celebrados por la Pascual taurina.
Todas estas fiestas cuentan con el respaldo popular de los vecinos y vecinas de toda la
ciudad, que acuden en esos días de celebración para participar de los actos taurinos.
La celebración de los espectáculos taurinos arranca en tiempos ancestrales, teniendo
constancia documental de que en la villa de Onda existe una tradición taurina con más de
550 años. Según los datos publicados por el catedrático en Historia, D. Carlos Fradejas, en
el boletín de Centro de Estudios Municipales de Onda, nº 2, año 1989, refleja que:
Con fecha 22 de marzo de 1459, el Ayuntamiento ya concedió permiso, sin canon, para que
se corriera o “acanyissara” un toro, por la fiesta de San Juan o celebrando otra fiesta.
Corriéndose éste por la calle Safona.
La mayor parte de datos taurinos de nuestra villa los encontramos en el único libro publicado
y editado por la Caixa Rural, sobre los toros de Fira, 1869-1981.

Ya en la introducción de este libro se dice que a Onda se la conocía como “la Maestranza
del bou embolat”. Según la introducción, se comenta que Onda era conocida por “el bou
embolat” de sus fiestas patronales, siendo éste el centro de atención y lo que realmente ha
dado a conocer el nombre de la villa de Onda en nuestra comarca y fuera de ella. A todo
esto contribuyeron muchos de nuestros antepasados. Ésta es por tanto una seña cultural de
la sociedad ondense.
La emisión de un informe que busca la ruptura de una tradición que ha sabido adaptarse a
las exigencias de los tiempos, como así lo demuestran las constantes renovaciones
legislativas que contemplan la defensa del animal y la seguridad de los participantes,
significa una voluntad de hacer pervivir esta tradición cultural de nuestra historia.
Por eso, la ciudad de Onda quiere seguir manteniendo la defensa de este tradicional festejo
y su celebración en las fiestas populares de la ciudad y la provincia.
El pasado viernes 22 de enero, el Consejo de Ministros del Gobierno de España adoptó la
decisión de reclamar al presidente del Gobierno que presente un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de Caza de la Comunidad Valenciana de octubre de 2009.
Una ley que permite la pervivencia de la práctica cinegética del parany y que contó en su
aprobación en les Corts Valencianes con el voto a favor del PP, el PSOE y el BLOC.
Esta ley reconoce que el parany es una caza selectiva y deja patente que cuenta con una
tradición arraigada en las costumbres valencianas, siendo absolutamente respetuosa con el
medio ambiente.
Ante esta intromisión en la autonomía de los valencianos en un asunto que tiene las
competencias transferidas a las Comunidades Autónomas y teniendo en cuenta que la
voluntad popular y democrática de los valencianos ha quedado manifiesta con el máximo
respaldo a través de sus representantes en la cámara legislativa de la Comunidad
Valenciana, creemos necesario que los municipios como Onda, donde es una práctica
popular, manifestemos nuestra oposición a este ataque a los derechos de los valencianos y
nuestras tradiciones.
Por todas estas razones, a propuesta del Grupo Municipal Popular, se acuerda:
1.- Apoyar la pervivencia de la fiesta popular del toro de calle, así como su modalidad de
toro embolado.
2.- Instar al Presidente del Gobierno a que no presente recurso de inconstitucionalidad de la
Ley de Caza de la Comunidad Valenciana y a que defienda públicamente la voluntad
democráticamente expresada en las Corts Valencianes.”
Seguidament, Vicent Martí Colera, regidor i portaveu del Grup Municipal Bloc, lliura a la
Presidenta un escrit contenint una esmena a la declaració del Grup Popular. La Presidenta
reparteix còpies entre els portaveus dels distints grups presents i dóna lectura a la mateixa:
“Esmena d'addició a la Declaració Institucional del Grup Municipal Popular de 29/01/10,
registre d'entrada nº 1644.
Propose:
3.- Instar al Partit Popular, membre de la majoria de la Càmera Parlamentària Europea,
exigir la revisió de la Directiva Europea de Caça, respecte a la interpretació actual de la
selectivitat de la caça del parany, recolzada en els estudis realitzats per APAVAL.

4.- Traslladar a la Presidència del Govern d'Espanya i al Partit Popular aquesta resolució per
tal que emprenguen les accions oportunes”.
El sr. Juan Miguel Salvador, portaveu del Grup Municipal Socialista diu que el seu grup
s'adherirà a la proposta del Grup Popular si s'accepta l'esmena del Bloc.
La presidenta sotmet a votació l'aprovació d'ambdues propostes, 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 3 abstencions que corresponen a María
Carmen Aguilella Abad, Leonardo Molina Corella i María Isabel Raigada Cepas (Grup
Popular).
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació d'ambdues propostes.”
Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) diu que el motiu de
la seua Proposta és que el Govern central vol anar contra la tradició del “parany” i perquè
considera necessari afiançar i resaltar el que significa el “bou al carrer” i el “bou embolat” en
Onda. Sobre l'adició feta pel Bloc en la comissió informativa diu que no tenen res que
objectar ja que entén que el Bloc no voldrà instar al PSOE perquè és qui s'ha carregat el
“parany”.
La tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, senyora Adelantado Puchal (Grup
Socialista), manifesta la seua conformitat amb el Dictamen però recorda que la competència
exclusiva en els dos punts és de la Generalitat. Sobre els bous diu que qui els ha atacat ha
sigut la Generalitat Valenciana a través del Consell Valencià de Cultura i respecte al
“parany” que és el Consell el que l'ha de regular a través de la Llei de Caça i el Partit
Popular el que ha de revisar la directiva de caça al Parlament europeu on té la majoria.
Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que
el seu Grup feu l'adició perquè la regulació de la Generalitat està en contra de la normativa
europea. Respecte al Govern central diu que és normal la seua actuació encara que se la
podia haver estalviada. Acaba dient que el Partit Popular al tindre la majoria en el Parlament
europeu ha de presentar la modificació de la directiva de caça i desprès el PSOE deu
recolzar-la.
El senyor Ibáñez Bordonau critica la fòbia el Partit Popular i a la Generalitat Valenciana que
diu que té la senyora Adelantado Puchal i diu que li sorprèn que el senyor Martí i Colera
justifique l'actuació del Govern central. A la primera li respon que per ser competència de la
Generalitat s'ha modificat la Llei de Caça i s'ha fet el decret per garantir la festa del bous al
carrer i que pel PSOE no s'haguera fet cap de les dues. Acaba dient que el PSOE és
deslleial amb les costums i tradicions d'Onda i que el “parany” i el “bou al carrer” estan en
perill per culpa seua.
Tanca les intervencions la senyora Adelantado Puchal reiterant el que ha dit en la seua
primera intervenció i afegint que el PSOE recolza el “parany” i el “bou al carrer” i que tots els
canvis legals que està fent la Generalitat sobre aquest últim costaran més diners i tràmits als
colectius taurins. Igualment diu que el Grup Popular no recolza a Onda sinó a la Generalitat i
que parla molt sense ajudar gens. Finalitza criticant la ineficàcia i l'incapacitat del Consell en
matèria de legislació de caça, diu que el Govern central tenia que presentar el recurs contra
la Llei de Caça valenciana perquè l'obligava un informe del Consell d'Estat i que el problema
s'ha d'arreglar a Brussel·les.

L'alcalde sotmet a votació el dictamen amb l'adició proposada pel Grup Bloc, aprovant-se
per unanimitat.
1.17. Despatx extraordinari.
1.17.1. Moció del Grup Bloc per al reconeixement de la Unió Musical Santa Cecília
d'Onda i les societats musicals i compliment dels compromisos adquirits per la
Generalitat amb la FSMCV.
El portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que la justificació de la urgència
d'aquesta moció es troba en el mal moment que estan passant les escoles de música.
Sotmesa a votació la declaració d'urgència s'aprova per unanimitat.
El senyor Martí i Colera tot seguit llig la Moció següent:
“La Federació de Societats Musicats de la Comunitat Valenciana és una associació amb
més de 40 anys d'existència i que agrupa a 524 societats musicals del País Valencià, el que
representa el 50 per cent de totes les existents a l'Estat, amb més de 200.000 socis; 40.000
músics i 60.000 alumnes de les Escoles de Música. Açò representa un fenomen únic en el
món, propi, autòcton i, per tant, representatiu del nostre poble.
En la 41 Assemblea General, celebrada a Borriana en octubre de 2009, va aconseguir que
la directora gerent de l'Institut Valencià de la Música, Immaculada Tomás, en representació
de la Consellera de Cultura, es comprometera a complir els convenis signats entre l'IVM i la
FSMCV.
La FSMCV va quedar en presentar-los una proposta d'esmena als pressupostos de la
Generalitat amb la finalitat de recuperar el desfasament pressupostari que s'havia originat a
conseqüència de les minoracions fetes per l'IVM als convenis signats per a l'any 2008.
A més,. encara quedaven pendents quatre punts corresponents al conveni signat entre la
Federació i la Generalitat en 2005, i que fan referència al finançament de les escoles
d'educands, la nova seu federal, les ajudes a la construcció i rehabilitació de seus de
societats musicals i la plataforma tecnològica de la Federació.
Posteriorment, la consellera de Cultura, Trini Miró, va assumir aquestes reivindicacions,
primer en una reunió amb el President de la Federació, Josep Francesc Almeria, i
posteriorment en la contestació a una pregunta oral, realitzada en el Plenari de Les Corts,
pel Diputat de Compromís, Josep Ma Pañella, en la que va resumir en un "Sí a todo" la
contestació a si assumia totes les reivindicacions de la FSMCV.
Estranyament aquests compromisos no sols no van concretar-se en les corresponents línies
pressupostàries, sinó que no van comptar amb l'aprovació del Partit Popular les esmenes
presentades al respecte, amb la qual cosa serà impossible atendre totes les seues
necessitats.
Per tot el dalt exposat presentem a l'aprovació del plenari els següents ACORDS:
1. L'Ajuntament d'Onda manifeste el seu reconeixement a la tasca duta a terme per la
Societat Musical Santa Cecília d'Onda, i totes les Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana.
2. L'ajuntament d'Onda insta el Consell a complir tots i cadascun dels compromisos assumits

públicament per la Consellera de Cultura i a dotar les línies pressupostàries adients per a
poder dur a terme els programes i activitats als que fan referència: a saber:
a. Augmentar les ajudes a les Escoles d'Educands i a Escales de Música
b. Augmentar les ajudes a la potenciació de les Societats musicals
c. Augmentar les ajudes als intercanvis musicals
d. Augmentar les ajudes per l'adquisició i minora deis instruments musicals
e. Dotar una línia pressupostària nova per a la col·laboració amb els cursos, concursos,
viatges i actes singulars organitzats per la FSMCV.
f. Crear una línia nova per la organització de festivals al Palau de les Arts per la FSMCV.
g. Iniciar el procés de creació de la banda Jove de la CV, en compliment de la llel 2/1998 de
12 de maig, valenciana de la Música.
h. Crear una comissió mixta d'estudi del desenvolupament de la Llei Valenciana de la
Música.
i. Dotar una nova línia pressupostària amb la que compensar la minoració deis convenis de
2008 amb la FSMCV
j. Dotació d'una nova línia pressupostària per a crear la 1 Plataforma Tecnològica de la
FSMCV
k. Creació duna nova línia pressupostària per a ajudar a la remodelació i construcció de les
societats musicals.
l. D'acord amb el punt 10 de l'acord Marc de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana i
la FSMCV, de 28 d'octubre de 2005, procedir a la cessió i habilitació de la nova seu social
de la FSMCV.
3. Comunicar aquests acords a Presidència de la Generalitat, a la Conselleria d'Educació, a
la Conselleria de Cultura i Esport, a la Direcció de l'Institut Valencià de la Música, a la Unió
Musical Santa Cecília d'Onda i a la Presidència de la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana.
Obert el torn d'intervencions el senyor Martí i Colera diu que la Moció s'emmarca en la
defensa de les tradicions i arrels d'Onda tal i com s'ha parlat abans en el punt 1.16 respecte
al “parany” i als “bous al carrer”. Concretament diu que portar endavant la música costa
diners i que la col·laboració de la Generalitat és necessària ja que si no s'hauran de pujar els
preus i baixaran els alumnes.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Martí i Colera remarca la situació
d'endeutament de la Generalitat i diu que els valencians estan pitjor que Grècia per la qual
cosa demana a la Generalitat que acabe la festa i que traga els plans.
El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) manifesta el recolzament del seu Grup a la Moció
i diu que el recolzament a la Unió Musical prima per damunt d'altres qüestions.
Tanca les intervencions la senyora Adelantado Puchal dient que el seu Grup també
recolzarà la Moció i que clama al cel el que la Generalitat Valenciana fa amb la cultura ja
que ha rebaixat més d'un 40 % les ajudes a les societats musicals i ha canviat els convenis
pels quals pagava el 50% de les xarxes de música i de teatre per subvencions que s'aproven
a finals de desembre i es cobren en abril o maig.”
L'alcalde sotmet a votació la moció, el qual s'aprova per unanimitat.
1.17.2 Moció dels Grups Socialista i Bloc sobre el Servei d'ajuda a domicili.
Vista la moció que diu:

“Juan Miguel Salvador Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista y Vicent Martí Colera,
portavoz del BLOC al amparo de lo dispuesto en los artículos 97 y siguientes del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, someten a la consideración
del Pleno Municipal, la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El artículo 5 de la Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Consellería de Bienestar Social
por la que se regula los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas de la
dependencia, establece en su artículo 6 b) que formarán parte de la Red de Centros y
Servicios, "aquellos Servicios Públicos de Titularidad de las Entidades Locales", entre los
que obviamente, se encontraría incluido el servicio de ayuda a domicilio (SAD) municipal.
Por otra parte, esta misma Orden determina que "la prestación económica vinculada al
servicio", tendrá por objeto financiar los servicios que establezca el PIA y se reconocerá
únicamente cuando no sea posible la atención a través de la Red de Centros y Servicios
Públicos y Concertados para la Dependencia. El artículo 7 .2.c) reafirma que sólo en los
casos en los que no se disponga de un servicio de ayuda a domicilio en el municipio se
podrá sustituir por prestación económica vinculada al servicio.
Cabe recordar que la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios
sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana en su artículo sexto establece que
`corresponde a las entidades locales municipales la titularidad y gestión de los Servicios
Sociales Generales', los cuales quedan integrados entre otros servicios y programas, por el
`Servicio de Ayuda a Domicilio, para prestar atención de carácter doméstico, psicológico,
rehabilitador, social, personal y educativo, cuando la situación individual o familiar sea de
especial necesidad, procurando la permanencia de la persona en su núcleo familiar o
convivencia) de origen (apartado b del artículo 12).
Por todo lo expuesto se eleva al Pleno la siguiente Moción:
PRIMERO.- Instar a la Consellería de Bienestar Social para que el Servicio de Ayuda a
Domicilio del Ayuntamiento de Onda sea considerado como un servicio público de la Red de
Centros y Servicios Públicos para la atención a las situaciones de dependencia, y esto se
tenga en cuenta a la hora de establecer los Programas Individuales de Atención de las
personas dependientes del municipio que requieran y soliciten atención domiciliaria.
SEGUNDO.- Instar a la Conselleria para que se tengan en cuenta los criterios de copago
aprobados, siguiendo lo establecido en la Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la
Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la
Discapacidad según la cual `Si la capacidad económica del beneficiario es igual o inferior al
IPREM, éste no participará en el coste de los servicios asistenciales que reciba en su
domicilio'.
TERCERO.- Instar para que se transfiera al Ayuntamiento de Onda la financiación pública
de los servicios de ayuda a domicilio prestados por el Ayuntamiento a las personas en
situación de dependencia reconocida y resolución PIA con asignación de servicio de
atención a domicilio.”
Sotmesa a votació la declaració d'urgència s'aprova per unanimitat.
Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) diu que no entén la
Moció després d'haver-la llegida, que els signants no tenen clar el que volen i que confonen
els serveis. Sobre el servei diu que no s'ha d'instar sinó que s'ha de presentar i que si el

volen benvingut siga però que creen les places necessàries que fa un mes amb l'aprovació
de la plantilla municipal no volgueren. Acaba dient que volen reconvertir el que tenen en un
nou servei i que això no pot ser.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Benestar Social, senyor Gil
Sansano (Grup Socialista) respon que el que sol·liciten és que la Generalitat Valenciana
acredite als serveis socials municipals per a prestar aquest servei el qual és complementari
dels que ja té l'Ajuntament, que fins ara la Generalitat sols ha acreditat empreses privades i
que l'acreditació ha de comportar la transferència dels diners necessaris.
Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que
no és lògic tindre dos serveis diferenciats i que s'haurien d'ajuntar els dos.
El senyor Ibáñez Bordonau critica que el servei s'haja interromput com demostra una carta
enviada pel director de l'Equip Base de Serveis Socials municipal a un usuari a la qual fa
referència i recorda que els Ajuntaments han de tindre el servei d'ajuda a domicili per llei i
que per això reben diners de la Generalitat. A banda diu que existeix la Llei de la
Dependència al respecte de la qual recorda que en Onda hi ha una empresa dedicada a
aquest treball i que si es crea el servei els diners aniran a l'usuari i no a l'Ajuntament. Acaba
reiterant el que ha dit en la intervenció anterior, assenyala que de les 83 entitats existents a
la Comunitat Valenciana solament dues són Ajuntaments i una, la Mancomunitat de l'Alt
Palància, s'ha convertit en societat, que la creació del servei va a suposar competir amb
empreses d'Onda i immobilitzar personal i que recolzaran la creació del servei si es creen
les places necessàries perquè si no és així serà un despropòsit.
Tanca les intervencions el senyor Gil Sansano dient que el servei no s'ha interromput mai i
que el que ha ocorregut és que algun usuari ha deixat de tindre el dret a rebre'l. Així diu que
l'any passat el reberen 45 persones i aquest 37. Sobre les empreses acreditades per la
Generalitat diu que cap és d'Onda i que acreditar a l'Ajuntament suposaria millorar la seua
prestació i la possibilitat de contractar personal. Conclou assenyalant que la Moció
persegueix millorar i ampliar el servei i demana el vot a favor.
L'alcalde sotmet a votació la moció, el qual s'aprova per unanimitat.
1.17.3. Moció del Grup Popular sobre compliment de l'acord plenari d'eliminar
obstacles i servituds que impedeixen l'inici de les obres del col·legi Pío XII.
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
MOCIÓN
ANTECEDENTES
1 - El 29 de Octubre de 2007 se acuerda por el Pleno, la cesión de la totalidad de la parcela
docente a la Generalitat, para que se afecte al Servicio Público Educativo, para la
construcción del nuevo Colegio Público Pío XII. En aquel Pleno el Ayuntamiento asumió los
compromisos que quedan recogidos en el acta de la sesión (puntos exactos que aparecen

en el acta):
Asumir el compromiso de eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o impedimento que
pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras y de todos aquellos que se descubrieren
con posterioridad (caminos, líneas aéreas, conducciones superficiales o subterráneas, etc.)
se describirán y se manifestarán las medidas adoptadas o a adoptar, para su anulación o
desvío.
También se asumió el compromiso plenario de adoptar los proyectos necesarios para la
eliminación de las servidumbres y obstáculos. Y se facultó al alcalde para la firma de los
documentos necesarios para la ejecución del acuerdo.
2 - El 7 de Febrero de 2008, la Conselleria de Educación advierte por escrito de la
documentación que el Ayuntamiento de Onda todavía tiene pendiente de presentar para la
puesta a disposición de un solar a favor de la Generalitat Valenciana destinado al CP "Pío
XII". Entre los que se solicitaba la Certificación del Registro de la Propiedad. Y solicitan que
el Ayuntamiento de Onda envíe, a la mayor brevedad posible, la documentación demandada
al Servicio de Gestión Patrimonial de la Dirección General de Régimen Económico de la
Conselleria de Educación.
El nuevo Colegio se va a construir solo en parte de la parcela escolar actual, una vez
descontada la parte destinada a nuevos viales y pisos (todo el patio de delante), y algunas
añadidos y restos de terrenos anexos al nuevo PAI Luxemburgo.
3 - El 7 de Enero de 2009, mediante carta del Director de Régimen Económico de la
Conselleria de Educación, se recuerda al Ayuntamiento que todavía está pendiente que
envíe a la Conselleria la certificación de la inscripción registral acreditando la titularidad de la
parcela.
4 - El 20 de Enero de 2009, mediante Decreto de Alcaldía n° 149/2009 se aprueba el pago
de la inscripción regulación de lindes parcela Pío XII en el Registro de la Propiedad.
5 - En Febrero de 2009, se envía desde el Ayuntamiento a la Conselleria de Educación la
certificación de la inscripción registral acreditando la titularidad de la parcela, cuestión
necesaria, tal y como indica el art.110 de la Ley de Contratos del Sector Público, para poder
licitar las obras.
6 - El 31/03/2009 se publicó en el D.O.U.E. la licitación de la obra del CEIP PÍO XII de Onda,
con un presupuesto de 6.398.198,28 euros, y fijando como fecha límite de presentación de
ofertas el 18/05/2009.
7 - Finalizado el plazo fijado de presentación de ofertas fueron 38 empresas las que
presentaron su oferta para el derribo y construcción del colegio.
8 - En el Pleno de 26 de octubre de 2009 todos los Grupos Municipales instamos a la
Conselleria de Educación a que los trabajos de demolición y construcción del Colegio Pío XII
se iniciaran cuanto antes.
9 - La Conselleria de Educación adjudicó, el 18 de Diciembre de 2009, a la empresa
Construcciones Luján, S.A., la obra del colegio Pío XII por 6,3 millones de euros y un plazo
de ejecución de 20 meses. El 25 de enero de 2010 se formaliza el contrato de obras del
Colegio.
10 - El 16 de Febrero se realiza la comprobación del replanteo de las obras y se levanta
"ACTA de proyecto NO VIABLE por las siguientes razones:

–
–
–
–
–
–

Existencia de LABT grapeada por fachada del edificio a demoler.
Existencia de un tramo de LSMT en el linde sureste de la parcela.
Utilización del patio de juegos por los alumnos del centro.
Existencia de un colector de aguas pluviales atravesando la parcela por el linde
noroeste.
Redes de saneamiento municipal atravesando la parcela.
Por lo que queda suspendida la iniciación de las obras hasta que se dicte la
resolución oportuna".

Por lo tanto, a día de hoy, es evidente el alcalde de Onda no ha asumido su compromiso de
eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o impedimento que pudiera dificultar el normal
desarrollo de las obras para que la Conselleria pueda continuar con las obras del futuro
centro educativo.
Por todas estas razones, a propuesta del Grupo Municipal Popular, se ACUERDA
PRIMERO. Que el Alcalde de Onda asuma urgentemente los compromisos que adquirió
cuando el Pleno del Ayuntamiento cedió el solar, de eliminar cualquier obstáculo,
servidumbre o impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras, para que
la Conselleria pueda continuar con las obras de derribo y construcción del Colegio Público
Pío XII.
SEGUNDO.- Que se convoque una Comisión de Investigación Municipal para depurar
responsabilidades, por los retrasos y errores del Ayuntamiento de Onda, que han retrasado
y actualmente mantienen paralizado el inicio de las obras del Colegio Público Pío XII de
Onda
TERCERO.- Que se convoque una reunión de representantes de todos los Grupos
Municipales con el Consell Escolar del CEIP Pío XII de Onda.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al "Consell Escolar Municipal" y a los
"Consells Escolars" de los Colegios Públicos de Onda.”
El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) la justifica en el fet que al final de la setmana
passada tingueren coneixement de l'acta desfavorable de comprovació del replanteig i
autorització de l'inici de l'obra del nou col·legi Pío XII deguda a l'existència d'unes línies
elèctriques aèries i soterrànies, un col·lector de pluvials i una xarxa de sanejament que
travessen la parcel·la. Recorda que en el Ple del 27 d'octubre de 2007 l'Ajuntament es
comprometé a eliminar qualsevol obstacle, servitud o impediment i es facultava a l'alcalde en
aquest sentit sense que l'alcaldia haja fet res des d'aleshores i diu que la Moció pretén que
l'alcalde assumisca urgentment els compromisos del Ple d'octubre de 2007. Igualment
demana una comissió d'investigació dels fets i una reunió urgent dels Grups municipals amb
el Consell Escolar del CEIP Pío XII.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), respon que en octubre de 2007 ja
preveien totes les traves que la Generalitat Valenciana anava a posar per iniciar les obres.
En relació amb l'acta desfavorable diu que si en 2007 hagueren llevat els cables elèctrics
encara estarien penjant, pregunta que haguera passat si hagueren tancat el col·lector
aleshores i si els xiquets que juguen al pati hi ha que eliminar-los. Explica que l'Ajuntament
va a fer-ho tot quan s'inicie la demolició i que havia d'haver sigut convocat a la firma de
l'acta. Sobre la urgència diu que ja s'ha contestat a CIEGSA i que la solució ja està en marxa
per la qual cosa no hi ha urgència.
El senyor Ibáñez Bordonau diu que és urgent perquè ja deuria estar en marxa, que si l'acta

parla dels xiquets és per la seua seguretat i que l'alcalde és el responsable del retard com
demostra el fet que tardara més d'un any en cedir els terrenys. Continua dient que si
l'alcalde tinguera vergonya no parlaria d'aquest tema i pregunta quan s'ha contestat a
GIEGSA i què. Acaba assenyalant que l'alcalde vol retardar la construcció del col·legi, que
anteposa els seus interessos als del poble i que els obstacles han de desaparèixer
immediatament.
Tanca les intervencions l'alcalde criticant els arguments del senyor Ibáñez Bordonau al qual
acusa d'estar en connivència amb CIEGSA des del primer moment per obstaculitzar ja que
primer es negaren a rehabilitar l'antic edifici i després a compatibilitzar les obres com
demanaren els pares i posteriorment demanaren la cessió d'un solar ocupat fa més de
cinquanta anys pel col·legi. Sobre la línia de mitja tensió diu que ningú coneixia la seua
existència per la qual cosa demà vindrà la companya Iberdrola, la línia grapejada ha de
llevar-la el qui fa les obres, el col·lector de pluvials va paral·lel al col·legi Rosa Molas i
evacua les aigües del carrer José Llidó i allò dels xiquets diu que és una broma.
Seguidament llig el fax de CIEGSA del passat dia 16 així com de la carta en resposta al
mateix.
Sotmesa a votació la urgència, 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).
−

En torn d'explicació de vot el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que la Moció
no s'ha presentat amb les 48 hores d'antelació com s'acordà tàcitament i que el tema del
col·legi Pío XII s'hauria de tractar amb més cura.
El portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, a la vista de que s'ha permés
l'explicació de vot al senyor Martí i Colera i en el punt 1.15 no s'ha permés el mateix al
senyor Ibáñez Bordonau intervé per recordar que en la darrera comissió informativa de
presidència entrà el secretari per explicar les regles legals de funcionament dels debats i les
votacions i demana que les torne a explicar ací.
Respon l'alcalde que el que va dir el secretari se'ls donarà per escrit i que si hagueren
presentat la Moció amb 48 hores d'antelació s'hauria votat la urgència.
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
20 de gener al 16 de febrer de 2010, que se corresponen amb els números 97 al 360.
2.2. Dació de compte de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2009.

El president dóna compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2009, aprovada per
decret 176/2010, de 5 de febrer, la part dispositiva del qual diu:
“Primero. Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2009, con el detalle
que se indica a continuación:
CONCEPTO

IMPORTES AÑO

IMPORTES AÑO
ANTERIOR

Fondos líquidos a 31.12.2009.

4.013.721,00

7.269.844,84

Derechos pendientes de cobro a 31.12.2009
Obligaciones pendientes de pago a 31.12.2009

6.835.984,39

4.225.796,73

2.858.880,38

2.927.450,49

7.990.825,01

8.568.191,08

935.019,18
715.253,89

819.720,23
890.951,53

6.340.551,94

6.857.519,32

32.516.661,75
32.817.754,66

25.628.027,74
32.584.597,67

-301.092,91

-6.956.569,93

6.818.895,16

14.812.223,61

2.440.385,85

732.395,45

2.750.778,03

1.816.462,46

6.207.410,07

6.771.586,67

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL
Saldos de dudoso cobro
Exceso de financiación afectada
Remanente de tesorería para gastos generales
Derechos reconocidos netos a 31.12.2009
Obligaciones reconocidas netas a 31.12.2009
RESULTADO
EJERCICIO

PRESUPUESTARIO

DEL

Créditos gastados financiados con remanente de
tesoreria para gastos generales
Desviaciones de financiación negativas del
ejercicio
Desviaciones de financiación positivas del
ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

Segundo. Dar cuenta de esta resolución al Pleno del Ayuntamiento.”
Els membres de la Corporació queden assabentats per unanimitat.
2.3. Dació de comptes de la informació comptable 4º trimestre 2009.

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 Plé Municipal de la
següent documentació:
A) Execució del Pressupost d'Ingressos corrents a 31 de desembre de 2009:
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 desembre de
2009:
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 desembre de 2009:
a) Estat de situació d'existències de Tresoreria.
b) Estat resum general de Tresoreria.
Els membres de la Corporació queden assabentats per unanimitat.
2.4. Precs i preguntes.
Obert el torn de precs i preguntes es registren les següents:
1. El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) diu que l'11 de gener l'Ajuntament per mitjà de
la interventora emeté un certificat relatiu a la contractació de personal destinat a atendre
la Llei de Dependència on es deia que aquest estava contractat des de l'1 de gener fins al
31 de desembre la qual cosa xoca amb el Decret 169/2010 pel qual es dona d'alta al
personal des del 27 de gener i pregunta com és possible açò. Igualment diu que falta
contractar al personal a temps parcial i que el certificat falta a la veritat.
2. El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) pregunta a l'equip de govern si estan d'acord
amb la manifestació de l'anterior tinent d'alcalde delegat d'urbanisme, senyor Nebot
Monzonís, en el sentit que la millor opció pel col·legi Pío XII era la demolició.
3. La senyora Ballester Feliu (Grup Popular) demana informació respecte a la situació de
l'antena de telefonia mòbil que està junt a l'hipermercat Carrefour.
4. El senyor Aguilella Ramos (Grup Popular) reitera que al Ple anterior demanaren
informació respecte al conflicte de jurisdicció plantejat per l'Ajuntament contra l'acord del
Jutjat Mercantil número 2 de València i encara no la tenen.
Obert el torn de respostes l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), respon a la
senyora Ballester Feliu que l'Ajuntament està en un contenciós contra la operadora, que
estan en contacte amb els veïns i que no hi ha problema en informar-los. Al senyor Ibáñez
Bordonau li diu que la opinió unànime del Grup Socialista respecte al col·legi Pío XII ha sigut
sempre recolzar la postura dels pares i respecte a la certificació d'intervenció que han fet el
mateix que la resta de municipis per poder rebre la subvenció però amb una lleialtat
institucional que el Grup Popular ací no ha tingut.

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

