AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 10
Data: 26 de juliol de 2010
Horari: de 19.30 a 20.30 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 28 de juny de 2010.
1.2. Dictamen d'aprovació de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de
caràcter personal de l'Ajuntament d'Onda.

1.3. Dictamen d'aprovació del reglament de conserges de centres escolars del municipi
d'Onda.
1.4. Dictamen d'aprovació de conveni amb les llibreries d'Onda per al subministrament de
llibres de text de 1r, 2n, 3r i 4t de secundària per al curs 2010-2011.
1.5. Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
2.2. Dació de comptes de la informació econòmica segon trimestre de 2010.
2.3. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de juny de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de juny de 2010.
Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
-------------En el transcurs del punt següent s'incorpora a la sessió la senyora Verdià Cerdà, regidora
del Grup Socialista.
-------------1.2. Dictamen d'aprovació de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de
caràcter personal de l'Ajuntament d'Onda.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 20 de juliol de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vist que l’Ajuntament mitjançant decret número 1.100 de data 6 de setembre de 1994 va
aprovar la creació dels cinc primers fitxers automatitzats de dades de caràcter personal.
Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 26 d’abril de 2004 va aprovar la creació,
actualització i supressió de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal passant a un
total de vuit fitxers.
Vist que el ple de l’Ajuntament en data 29 de setembre de 2008 va aprovar la creació de
cinc nous fitxers automatitzats de dades de caràcter personal.
Vist que amb motiu de l’auditoria externa bianual realitzada per l’empresa Tecnología y
Dirección, SL de conformitat amb el que disposen els articles 96 i 110 del Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la llei
Orgànica 15/99 aquesta proposa la creació, modificació i supressió d’uns quants fitxers.
Considerant el que disposen els articles 20 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 52 a 55 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
Considerant que d’acord amb els articles 22,2,d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de

les Bases del Règim Local, i 50,3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
correspon al Ple municipal l’aprovació de les disposicions de caràcter general.
PROPOSA:
Primer. Crear els fitxers automatitzats i no automatitzats que contenen dades de caràcter
personal, el responsable dels qual és l’Ajuntament d’Onda, següents:
14. Agenda i protocol d’alcaldia.
-Nom del fitxer: Agenda i protocol d’alcaldia.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos:
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

organització d’actes d’alcaldia i enviament d’informació i
invitacions sobre els mateixos.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos: altres
finalitats i procediment administratiu.
- Origen: el propi interessat o el seu representant legal.
-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents,

b) Origen i procedència de
les dades:

càrrecs públics, persones de contacte.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: ---.

c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon, lloc de treball o càrrec.

organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: ---.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell Bàsic.

e) Cessió o comunicació

No hi ha.

de dades:
f) Transferències

No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Alcaldia.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

15. Matrimonis civils.
-Nom del fitxer: Matrimonis civils.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: arreplega
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

d’informació necessària per a la celebració de matrimonis
civils.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu.
-Origen: el propi interessat o el seu representant legal i el
Registre Civil.

b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: per escrit (sol·licituds o instàncies)
i mitjançant transmissió electrònica de dades o Internet (email o altres).
-Altres dades especialment protegides: ---.

c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon.

organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: característiques personals.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell Bàsic.

e) Cessió o comunicació

Registre Civil i interessats legítims.

de dades:
f) Transferències

No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Alcaldia.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,
rectificació i
cancel·lació:

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

Codi d’inscripció:

16. Queixes i suggeriments.

-Nom del fitxer: Queixes i suggeriments.
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió de
suggeriments, queixes i reclamacions ciutadanes.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu.
-Origen: el propi interessat o el seu representant legal.

b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: per escrit (sol·licituds o instàncies)
i mitjançant transmissió electrònica de dades o Internet (email o altres).
-Altres dades especialment protegides: ---.

c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon.

organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: ---.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell Bàsic.
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat, Comunitat

e) Cessió o comunicació
de dades:

Autònoma o Administració Local amb competències en la
matèria a què es referisca la queixa o suggeriment i als
que haja de traslladar-se la mateixa per a la seua
resolució, i interessats legítims.

f) Transferències

No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Alcaldia.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,
rectificació i
cancel·lació:

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

Codi d’inscripció:

17. Infraccions.

-Nom del fitxer: Infraccions.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió dels
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

expedients d’infracció d’ordenances municipals de policia i
govern.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu, gestió sancionadora.
- Origen: el propi interessat o el seu representant legal i
Administracions Públiques.

b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: dades relatives a
infraccions administratives.

c) Tipus de dades,
estructura i

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,
direcció, telèfon.

organització del fitxer:
-Un altre tipus de dades: ---.
-Sistema de tractament: mixt.
d) Mesures de seguretat:

Nivell mitjà.

e) Cessió o comunicació

Administració de Justícia, Comunitat Autònoma i interessats

de dades:
f) Transferències

legítims.
No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Secretaria.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,
rectificació i
cancel·lació:

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

Codi d’inscripció:

18. Registre d’activitats dels membres de la Corporació.

-Nom del fitxer: Registre d’activitats dels membres de la
Corporació.
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: registre de
causes de possible incompatibilitat i d’activitats dels
membres de la Corporació.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu.
- Origen: el propi interessat o el seu representant legal.

b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: càrrecs públics.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: ---.
-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

c) Tipus de dades,

direcció, telèfon.

estructura i
organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: acadèmiques i professionals, detalls
de l’ocupació i informació comercial.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell Bàsic.

e) Cessió o comunicació

Es regirà pel que disposa la legislació de règim local.

de dades:
f) Transferències

No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Secretaria.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,
rectificació i
cancel·lació:

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

Codi d’inscripció:

19. Registre de béns dels membres de la Corporació.

- Nom del fitxer: Registre de béns dels membres de la
Corporació.
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: registre de
béns dels membres de la Corporació.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu.
- Origen: el propi interessat o el seu representant legal.

b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: càrrecs públics.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
- Altres dades especialment protegides: ---.
-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

c) Tipus de dades,

direcció, telèfon.

estructura i
organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: econòmiques, financeres i
d’assegurances.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell Bàsic.

e) Cessió o comunicació

Es regirà pel que disposa la legislació de règim local.

de dades:
f) Transferències

No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Secretaria.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,
rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

20. Contractació.
- Nom del fitxer: Contractació.
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió dels
expedients de contractació.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu.
- Origen: el propi interessat o el seu representant legal.
-Col·lectius o categories d’interessades: proveïdors i

b) Origen i procedència de
les dades:

adjudicataris.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
- Altres dades especialment protegides: ---.

c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon.

organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: informació comercial.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell Bàsic.
Juntes Consultives de Contractació Administrativa,
Administració de Justícia, Sindicatura de Comptes,

e) Cessió o comunicació
de dades:

Tribunal ee Comptes, Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades, Registre de Contractes del
Sector Públic, altres Registres públics i interessats
legítims.

f) Transferències

No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Secretaria.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,
rectificació i
cancel·lació:

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

Codi d’inscripció:

21. Patrimoni.

-Nom del fitxer: Patrimoni.
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió
d’expedients de patrimoni.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu.
-Origen: el propi interessat o el seu representant legal.

b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: ---.

c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon.

organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: ---.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell Bàsic.

e) Cessió o comunicació

Registre de la Propietat, Comunitat Autònoma i interessats

de dades:
f) Transferències

legítims.
No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Secretaria.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,
rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

22. Serveis.

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

-Nom del fitxer: Serveis.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió dels
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

expedients de serveis (cementeri, mercats, fires, campa de
camions).
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu.
-Origen: el propi interessat o el seu representant legal.

b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: ---.
-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

c) Tipus de dades,

direcció, telèfon.

estructura i
organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: característiques personals,
informació comercial.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell Bàsic.

e) Cessió o comunicació

Interessats legítims.

de dades:
f) Transferències

No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Secretaria.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,
rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

23. Cadastre.

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

-Nom del fitxer: Cadastre.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió del
conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

subscrit amb la Secretària d’Estat d’Hisenda (Direcció
General de Cadastre).
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu, gestió econòmica-financera
pública.
-Origen: el propi interessat o el seu representant legal i la
Gerència Territorial de Cadastre de Castelló.

b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: ---.

c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon.

organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: ---.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell mitjà.

e) Cessió o comunicació

Gerència Territorial del Cadastre de Castelló.

de dades:
f) Transferències

No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Tresoreria.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,
rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

24. Urbanisme.

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

-Nom del fitxer: Urbanisme.
a) Identificació i finalitat

-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió
d’expedients d’urbanisme i medi ambient.

del fitxer:

-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu, gestió sancionadora.
-Origen: el propi interessat o el seu representant legal i
Gerència Territorial del Cadastre.
b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: dades relatives a
infraccions administratives.

c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon.

organització del fitxer:
-Un altre tipus de dades: ---.
-Sistema de tractament: mixt.
d) Mesures de seguretat:
e) Cessió o comunicació

Nivell mitjà.
Administració de Justícia, Conselleria competent en matèria

de dades:
f) Transferències

d’urbanisme i medi ambient, Registre de la Propietat,
Gerència Territorial del Cadastre i interessats legítims.
No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Urbanisme i Medi Ambient.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,
rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

25. Responsabilitat patrimonial.
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-Nom del fitxer: Responsabilitat patrimonial.
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió
d’expedients de responsabilitat patrimonial.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu.
-Origen: el propi interessat o el seu representant legal.

b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: salut.
-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

c) Tipus de dades,

direcció, telèfon.

estructura i
organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: característiques personals,
assegurances.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell alt.

e) Cessió o comunicació

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, entitats

de dades:
f) Transferències

asseguradores, advocats i interessats legítims.
No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Urbanisme i Medi Ambient.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

26. Registre d’associacions.

a) Identificació i finalitat
del fitxer:

- Nom del fitxer: Registre d’associacions.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: registre de

les associacions del municipi.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu.
-Origen: el propi interessat o el seu representant legal.
b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: ---.

c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon.

organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: ---.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:

Nivell Bàsic.

e) Cessió o comunicació

Es regirà pel que disposa la legislació de règim local.

de dades:
f) Transferències

No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Cultura.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

27. Cultura.

a) Identificació i finalitat
del fitxer:

-Nom del fitxer: Cultura.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió i
informació de les activitats organitzades per l’àrea de cultura.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:

educació i cultura i procediment administratiu.
-Origen: el propi interessat o el seu representant legal.
b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: ---.

c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon.

organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: ---.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:
e) Cessió o comunicació
de dades:
f) Transferències

Nivell Bàsic.
Organismes de l’Administració de l’Estat o Conselleria de la
Generalitat Valenciana amb competències en la matèria i
interessats legítims.
No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Cultura.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

28. Esports.

-Nom del fitxer: Esports.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió i
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

informació de les activitats organitzades pel departament
d’esports.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
educació i cultura i procediment administratiu.

-Origen: el propi interessat o el seu representant legal.
b) Origen i procedència de
les dades:

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: ---.

c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon.

organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: característiques personals.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:
e) Cessió o comunicació
de dades:
f) Transferències

Nivell Bàsic.
Organismes de l’Administració de l’Estat o Conselleria de la
Generalitat Valenciana amb competències en la matèria i
interessats legítims.
No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Esports.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

29. Educació.

-Nom del fitxer: Educació.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió i
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

informació de les activitats organitzades pel departament
d’educació i normalització lingüística.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
educació i cultura i procediment administratiu.

b) Origen i procedència de

-Origen: el propi interessat o el seu representant legal.

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
les dades:

-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
-Altres dades especialment protegides: salut.
-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

c) Tipus de dades,

direcció, telèfon.

estructura i
organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: característiques personals,
acadèmiques i professionals.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:
e) Cessió o comunicació
de dades:
f) Transferències

Nivell alt.
Organismes de l’Administració de l’Estat o Conselleria de la
Generalitat Valenciana amb competències en la matèria i
interessats legítims.
No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Educació i normalització lingüística.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

30. Joventut.

-Nom del fitxer: Joventut.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió i
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

informació de les activitats organitzades pel departament de
joventut.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
educació i cultura.

b) Origen i procedència de
les dades:

- Origen: el propi interessat o el seu representant legal.

-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.
-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
- Altres dades especialment protegides: ---.
c) Tipus de dades,

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,

estructura i

direcció, telèfon.

organització del fitxer:

-Un altre tipus de dades: característiques personals.
-Sistema de tractament: mixt.

d) Mesures de seguretat:
e) Cessió o comunicació
de dades:
f) Transferències

Nivell Bàsic.
Organismes de l’Administració de l’Estat o Conselleria de la
Generalitat Valenciana amb competències en la matèria i
interessats legítims.
No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Joventut.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

31. Escola infantil.

-Nom del fitxer: Escola infantil.
-Descripció detallada de finalitats i usos previstos: gestió
a) Identificació i finalitat
del fitxer:

d’expedients de concessió d’ajudes econòmiques per a
l’escolarització infantil.
-Tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos:
procediment administratiu, educació i cultura.

b) Origen i procedència de
les dades:

-Origen: el propi interessat o el seu representant legal.
-Col·lectius o categories d’interessats: ciutadans i residents.

-Procediment d’arreplega: de paraula, per escrit (sol·licituds o
instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades o
Internet (e-mail o altres).
- Altres dades especialment protegides: exclusivament el
grau de discapacitat amb motiu del compliment de deures
públics.
c) Tipus de dades,
estructura i

-Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms,
direcció, telèfon.

organització del fitxer:
-Un altre tipus de dades: característiques personals,
circumstàncies socials, detalls de l’ocupació i econòmics
-Sistema de tractament: mixt.
d) Mesures de seguretat:
e) Cessió o comunicació
de dades:
f) Transferències

Nivell Bàsic.
Organismes de l’Administració de l’Estat o Conselleria de la
Generalitat Valenciana amb competències en la matèria i
interessats legítims.
No hi ha.

internacionals:
g) Òrgan responsable del

Joventut.

fitxer:
h) Drets d’oposició, accés,

Ajuntament d’Onda, El Pla 1. 12200 Onda.

rectificació i
cancel·lació:
Codi d’inscripció:

Segon. Modificar els fitxers automatitzats i no automatitzats que contenen dades de caràcter
personal, el responsable dels qual és l’Ajuntament d’Onda, següents:
1. Arxiu històric municipal: s’amplien les dades especialment protegides amb l’afiliació
sindical, origen racial o ètnic, salut, vida sexual, infraccions penals i infraccions
administratives. S’amplia també l’apartat d’un altre tipus de dades amb les de caràcter
acadèmic i professional, detalls de l’ocupació, informació comercial i préstecs de
documentació. Passa de nivell bàsic a nivell alt.
2. Comerç i turisme: passa de nivell mitjà a nivell bàsic.
3. Hisenda: les finalitats del fitxer i usos previstos s’amplien a la gestió tributària, i
recaptatòria. El tipus de dades s’amplia a dades econòmics, financers i d’assegurances,
característiques personals (inclou estat civil, data de naixement, sexe, etc.) i
transaccions de béns i serveis (inclou transaccions financeres). El sistema de tractament
passa a ser mixt ja que hi ha dades en paper i en ordinador.
4. Gestió policial: en l’estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals

s’han d’incloure més tipus de dades (fotografia i circumstàncies socials) i el sistema de
tractament ha de ser mixt ja que hi ha dades en paper i en ordinador.
5. Gestió de personal: les finalitats del fitxer i usos previstos s’amplien a la resta de
tractament de dades de personal que no són la nòmina com el control de presència,
baixes, prestacions i ajudes, selecció de personal i altres. Les finalitats i usos previstos
són: Recursos Humans, Gestió de Nòmina, Prevenció de Riscos Laborals, Gestió
Sancionadora i Procediment Administratiu. S’afegeixen també les dades d’empremta
digitalitzada (o patró biomètric) número de Seguretat Social, afiliació sindical, salut,
infraccions administratives, característiques personals, acadèmics i professionals, detalls
de l’ocupació, econòmics, financers i d’assegurances i el sistema de tractament ha de
ser mixt ja que hi ha dades en paper i en ordinador.
6. Padró municipal: passa de nivell alt a nivell bàsic.
7. Registre: passa de nivell mitjà a nivell bàsic. L’origen i el col·lectiu sobre el qual
s’obtindran dades passa de ser habitants d’Onda empadronats o no al propi interessat o
el seu representant legal, altres persones físiques, Administracions Públiques i les
persones físiques o representants de persones jurídiques que es dirigisquen a
l’Ajuntament o que reben comunicacions d’aquest i el procediment de recollida serà de
paraula, per escrit (sol·licituds o instàncies) i mitjançant transmissió electrònica de dades
o Internet (e-mail o altres).
8. Serveis socials: en l’estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals
s’han d’incloure més tipus de dades (origen racial o ètnic, salut, vida sexual i violència de
gènere) i el sistema de tractament ha de ser mixt ja que hi ha dades en paper i en
ordinador.
9. Animals perillosos: la descripció de finalitats i usos previstos s’amplia fent constar la
gestió de les dades del registre d’animals classificats com potencialment perillosos. La
tipificació corresponent a la finalitat i usos previstos canvia d’altres finalitats a
procediment administratiu i gestió sancionadora. Respecte al tipus de dades se
suprimeixen les d’imatge/veu, firma i empremta i s’afegeixen els d’infraccions
administratives i penals. El sistema de tractament passa a ser mixt ja que hi ha dades en
paper i en ordinador.
10. En tots els fitxers: fer constar la dependència municipal responsable de tractar cada fitxer
que serà en cada cas la que els utilitza.
Tercer. Suprimir els fitxers automatitzats i no automatitzats que contenen dades de caràcter
personal, el responsable dels qual és l’Ajuntament d’Onda, següents:
1. Cultura, educació i esports: es divideix en tres.
Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la
seua inscripció en el Registre General de Protecció de Dades en el termini de 30 dies des de
la publicació de l’acord.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per
unanimitat.
1.3. Dictamen d'aprovació del reglament de conserges de centres escolars del
municipi d'Onda.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 20 de juliol de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta de Reglament de conserges de centres escolars del municipi d’Onda,

redactada pels servicis jurídics de l’Ajuntament atenent a la proposta d’aquesta tinent
alcalde de data 1 de març de 2010.
Considerant que d’acord amb el que disposa l’article 37.1.m) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’ha convocat la Taula general de negociació en data
14 de juliol de 2010, aprovant-se la proposta de Reglament amb les modificacions
introduïdes per la Taula.
Considerant que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
règim local atribuïx als ajuntaments la potestat reglamentària i d’autoorganització, igual que
l’article 55 del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
Considerant que d’acord amb el que disposan els articles 49, 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 i
196.2 del RD 2568/1986, el reglament, aprovat inicialment pel Ple, se sotmetrà a informació
pública per un termini mínim de 30 dies, entrant en vigor als 15 dies hàbils de la seua
publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província.
Considerant que l’òrgan competent per a l’aprovació és el Ple, segons establix l’article 22.1.d
de la Llei 7/1985 i l’article 50.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals.
PROPOSE:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de conserges de centres escolars del municipi
d’Onda.
Segon. Ordenar la publicació de l’anunci d’aprovació en el Tauler d’Edictes i en el Butlletí
Oficial de la Província, per a la presentació de reclamacions i suggeriments per terme de 30
dies.
Tercer. Considerar definitivament aprovat el Reglament si en el període d’informació pública
no es presenten al·legacions.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per
unanimitat.
1.4.Dictamen d'aprovació de conveni amb les llibreries d'Onda per al subministrament
de llibres de text de 1r, 2n, 3r i 4t de secundària per al curs 2010-2011.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, en la sessió ordinària del dia 20 de juliol de
2010, ha emès el dictamen següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 2 de
juliol de 2010 que diu el següent:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i les llibreries
d'aquesta localitat per al subministrament dels llibres de text dels cursos de 1r, 2n, 3r i 4t
d'educació secundària obligatòria durant el curs 2010-2011.
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 les llibreries d'Onda.
Vist l'interès d'ambdues entitats a adequar la col·laboració mútua per mitjà de la firma d'un
conveni que permeta la dispensació dels llibres de text per l'alumnat matriculat en 1r, 2n, 3r
i 4t curs d'educació secundària obligatòria als centres escolars del terme municipal d'Onda,
durant el curs escolar 2010-2011.
Vist l'informe de la tècnic d'Educació i Normalització Lingüística de data 2 de juliol 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 el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i les llibreries
d'aquesta localitat per al subministrament dels llibres de text dels cursos de 1r, 2n, 3r i 4t
d'educació secundària obligatòria durant el curs 2010-2011.
Segon. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. 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:
10 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), Vicente Ramón Peris, Leonardo Molina Corella i María Isabel Raigada Cepas
(Grup Popular), Vicent Martí i Colera (Grup BLOC) 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.
1.5.Despatx extraordinari.
1.5.1. Desestimació del recurs de reposició interposat per Navarti Grupo SA contra
l'acord plenari de data 31 de maig de 2010, de denegació de bonificació en l'IAE.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), sotmet a votació la urgència d'incloure
la Proposta següent en l'ordre del dia de la sessió, la qual és aprovada per unanimitat:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tercer tinent alcalde, fent ús de les facultats que m’han sigut
delegades per resolució núm.1.370 de 15/06/2010 i de conformitat amb el que disposa
l’article 83, en relació amb l’article 97.3 del Real Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel

qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, per raons d’urgència motivades per la necessitat de resoldre en el termini d’un mes
el recurs de reposició interposat per Navarti Grup, S.A i atés que el present assumpte no va
poder ser dictaminat per la Comissió Informativa d’Hisenda per un error, formule la proposta
següent:
Vist el recurs de reposició interposat per NAVARTI GRUP, S.A amb CIF, en data 28 de juny
de 2010, núm. de registre d’entrada 13.079, contra l’acord del Ple de data 31 de maig de
2010, pel que se li denega una bonificació del 25% en la quota de l’Impost d’activitats
econòmiques(IAE). Expedient 0362/2010/4.
Vist que l’Ordenança fiscal reguladora del IAE contempla una bonificació del 25% en la
quota del IAE per a tots aquells subjectes passius que tributant per quota municipal, utilitzen
o produïsquen energia a partir de sistemes de cogeneració, establint com a termini per a la
seua sol·licitud, el primer trimestre de l’exercici.
Vist que NAVARTI GRUP, S.A va presentar la seua sol·licitud el 30 d’abril de 2010,
denegant-li la bonificació per acord del Ple de data 31 de maig de 2010, per presentar la
seua sol·licitud fora de termini.
Vist l’informe desfavorable emés per la TAG de Rendes de data 21 de juliol de 2010 en el
que s’estableix que “únicament s’ha tingut en compte per a denegar la bonificació el fet de
que la sol·licitud fóra presentada fora de termini sense entrar en la comprovació de si la dita
empresa utilitzava o produïa energia a través de sistemes de cogeneració”.
Vist que segons el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l’òrgan competent per a
la resolució del recurs de reposició és l’òrgan que va dictar l’acord recorregut.
Considerant que l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques en
l’article 5 estableix:
d) Una bonificació del 25 % de la quota corresponent per als subjectes passius que tributen
per quota municipal i que utilitzen o produïsquen energia a partir de sistemes de
cogeneració.
Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permeten la
producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.
La bonificació serà de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se a l’Ajuntament dins del primer
trimestre de l’exercici a què ha d’aplicar-se acompanyant document acreditatiu de la
utilització o producció d’energia a partir de sistemes de cogeneració.
Considerant que els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú estableixen:
Els actes administratius que posen fi a la via administrativa podran ser recorreguts
potestativament en reposició davant del mateix òrgan que els haguera dictat o ser
impugnats directament davant de l’orde jurisdiccional contenciós-administratiu.
No es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que siga resolt expressament o
s’haja produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
El termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes, si l’acte fora expresse.
Si no ho fóra, el termini serà de tres mesos i es comptarà, per al sol·licitant i altres possibles
interessats, a partir de l’endemà a aquell en què, d’acord amb la seua normativa específica,

es produïsca l’acte presumpte. Transcorreguts els dits terminis, únicament podrà interposarse recurs contenciós administratiu, sense perjuí, si és el cas, de la procedència del recurs
extraordinari de revisió.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes.
Contra la resolució d’un recurs de reposició no podrà interposar-se novament el dit recurs.
Considerant que l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local estableix: Els acords de les corporacions locals s’adopten, com a regla general, per
majoria simple dels membres presents.
PROPOSE:
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per Navarti Grup, S.A contra l’acord
plenari de denegació de bonificació en el IAE.
Segon. Notificar el present acord al interessat.”
Obert el torn d'intervencions el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, senyor Aguilella
Aguilella (Grup Socialista), explica que el motiu de la desestimació del recurs és la
extemporaneïtat de la sol·licitud i que la urgència es deguda a la necessitat de resoldre el
recurs en el termini legal.
El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) respon que el que diu el recus és una altra cosa i
és que hagué falta d'informació i que aquesta fou errònia. Acaba reiterant el que ja digué al
Ple del mes de maig quan s'acordà denegar la bonificació.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), explica que el tema està clar i que
l'Ajuntament avisà a les empreses que feien cogeneració segons constava en els seus
llistats i no a les consumidores i que l'any vinent avisaran tant a productors com a
consumidors.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau assenyala que l'alcalde es
contradiu ja que al Ple de maig digué que era ASCER l'encarregada d'avisar a les empreses
i ara diu que era l'Ajuntament amb la qual cosa li dona la raó en que no hi hagué campanya
d'informació.
Tanca les intervencions l'alcalde responent que el que digué fou que ASCER informava als
seus associats i ho repeteix. Sobre l'actuació de l'Ajuntament explica que avisà a les nou
empreses que feien cogeneració, que de la resta no tenien un llistat i que tot és millorable.
Seguidament l'alcalde sotmet a votació la Proposta, la qual s'aprova 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).
− 9 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) i
a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

1.5.2. Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis per a l'any 2011.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), sotmet a votació la urgència d'incloure la
Proposta següent en l'ordre del dia de la sessió ja que la presentació de sol·licituds acaba l'1
de setembre solament dos dies després del Ple ordinari d'agost, la qual és aprovada per
unanimitat:
“Enrique Navarro Andreu, alcalde president l’Ajuntament d’Onda, per raons d’urgència que
vénen motivades per la necessitat d’acordar la sol·licitud d’inclusió d’obres en els plans
provincials de 2011 i la remissió de la documentació corresponent abans del dia 01.09.2010.
Vista la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència
municipal i de carreteres per a l’any 2011, publicada en el Butlletí Oficial de la Província
número 67 de data 05/06/2010.
Vistos els projectes redactats per la mercantil Indecas Enginyers Consultors, S.L. (Indecas)
per a l’execució de les obres: “Urbanización de la plaza San Cristobal y calle Virgen del
Rosario, en Onda”, amb un pressupost total de 251.182,47 euros; i “Pavimentación de la
plaza Virgen del Carmen de Artesa”, amb un pressupost total de 35.000,00 euros.
Atès el que disposa el punt 2 de les bases de la convocatòria, que requerix acord plenari per
a la sol·licitud de les obres en el citat pla.
Atès l’article 82.3 del Reial Decret 2568/196, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per raons
d’urgència que vénen motivades per la necessitat de sol·licitar la inclusió de les obres en el
Pla Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal per a l’any
2011 fins al dia 01/09/2010.
Atès el que disposa l’article 23.2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l’article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
PROPOSA
Primer. Sol·licitar de l’Excma. Diputació Provincial, la inclusió de les obres indicades en els
punts anteriors en el Pla Provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència
municipal i carreteres per a l’any 2011.
Segon. Aprovar el projecte tècnic de l’obra “Urbanización de la plaza San Cristobal y calle
Virgen del Rosario, en Onda”, redactat per la mercantil Indecas Ingenieros Consultores, SL,
amb un pressupost total de 251.182,47, euros.
Tercer. Aprovar el projecte tècnic de l’obra “Pavimentación de la plaza Virgen del Carmen de
Artesa”, redactat per la mercantil Indecas Ingenieros Consultores, SL, amb un pressupost
total de 35.000,00 euros.
Quart. Comprometre’s a realitzar l’aportació econòmica en la quantia que resulte de
l’aprovació del pla.”
Davant l'absència d'intervencions, l'alcalde sotmet a votació la Proposta, la qual s'aprova per
unanimitat.

1.5.3. Moció sobre la execució de les inversions pendents de altres administracions.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), sotmet a votació la urgència d'incloure la
Moció següent en l'ordre del dia de la sessió, la qual és aprovada per unanimitat:
“D. Juan Miguel Salvador Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 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, articulo 97.3, presentan, para su
inclusión y debate en el Pleno Ordinario del 26 de Julio de 2010, la siguiente
MOCIÓN
Exposición de motivos
La situación económica existente en nuestro Estado, en la Comunitat Valenciana, en la
provincia de Castellón y en Onda recomienda a los poderes públicos y representantes
sociales reivindicar todas las inversiones pendientes al objeto de mejorar nuestra
competitividad y progreso colectivo.
La suma de todas las fuerzas políticas constituye un elemento central de la mejor estrategia
reivindicativa que podemos tener como municipio que tiene que seguir completando sus
infraestructuras. De esta manera el grupo Socialista propone la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Onda inste al Gobierno de España a construir cuanto
antes el nuevo cuartel de la Guardia Civil.
2.- Así mismo el Pleno insta a la Generalitat Valenciana a desarrollar todas las inversiones
pendientes en Onda:
–
–
–
–
–
–
–

Ronda Norte, contemplada por la Generalitat desde el 2° Plan de Carreteras
Completar la ronda de circunvalación Sur
Vial rápido a Vila-real
Solicitud de inclusión en el TRAM
Biela de comunicación CV-10 y CV-21
Mejora del acceso de la CV-10 a la CV-202° Centro de Salud
Plan Confianza

3 - El Pleno insta igualmente a la Diputación Provincial de Castellón a construir el nuevo
Parque Comarcal de bomberos.
Del presente acuerdo se dará cuenta al Gobierno de España, al Consell de la Generalitat y a
la Diputación Provincial de Castellón.”
Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) diu que el seu Grup
s'adhereix a la Moció.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, senyor Salvador Pérez
(Grup Socialista), demana l'adhesió de tots els Grups municipals.
L'alcalde sotmet a votació la Moció del grup socialista, la qual s'aprova per unanimitat.

1.5.4. Moció referent al parany.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), sotmet a votació la urgència d'incloure la
Moció següent en l'ordre del dia de la sessió, la qual és aprovada per unanimitat:
“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
Exposición de Motivos
A principios de enero del presente año el Presidente del Gobierno, interpuso recurso de
inconstitucionalidad, que fue admitido a trámite, contra el último párrafo del art. 10 de la Ley
reformada 13/2004, de 27 de diciembre, que prescribe: "A estos efectos, tendrá la
consideración de modalidad de caza tradicional valenciana la realizada por el método del
parany". Reglamentariamente se regularán las condiciones y requisitos necesarios para la
práctica de dicha modalidad, incluyendo la exigencia de superación de pruebas de aptitud y
conocimiento de los medios y elementos específicos de la misma, con el fin de garantizar el
cumplimiento de lo que se dispone en el párrafo anterior".
En dicho recurso se solicitaba la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto legal
impugnado por mención expresa del art. 161.2 CE, que establece que se produce la
suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde su interposición de
manera cautelar, hasta que el TC se pronuncie, teniendo un máximo de 5 meses para
pronunciarse al respecto.
Tanto las Cortes Valencianas como la Generalitat Valenciana, presentaron alegaciones
contra el recurso interesando su desestimación y solicitando el levantamiento de la
suspensión de la disposición impugnada antes de que transcurrieran 5 meses según lo
previsto en el art. 161.2 CE.
En el pasado mes. de mayo el Pleno del TC dicto Auto por el que se acordó mantener la
suspensión del último párrafo del art. 10 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de
la Comunitat Valenciana.
Esto significa que la Reforma de la Ley de Caza Valenciana según la voluntad manifestada
por el pueblo valenciano, ha quedado sin efecto alguno, sin vigencia ni aplicación, al menos
hasta que definitivamente se resuelva por Sentencia el recurso de inconstitucionalidad
presentado contra la Ley Valenciana por el Presidente del Gobierno.
De esta forma al haber decidido mantener la suspensión cautelar hasta resolver el recurso,
los paranyers verán frustradas sus expectativas de empezar la temporada de caza -la veda
se levanta tradicionalmente el 12 de octubre- dentro de la legalidad, hasta que se resuelva el
recurso, sin plazos previsibles (Hay que tener en cuenta que la sentencia, del TC, pudiera
llegar a tardar un par de años).
Hay que tener en cuenta que "la caza es competencia exclusiva de la Comunitat, tal como lo
considera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional" que establece que la determinación
de la selectividad de los métodos de caza es competencia de las Comunidades Autónomas

(STC 102/1995).
Ha quedado con ello ninguneada la autonomía de nuestro pueblo y vulnerada la titularidad
competencial que a la Comunidad Valenciana le concede la Constitución Española. Se
produce un agravio comparativo con otras autonomías, donde se ha legislado en materia
cinegética, reconociendo la legalidad de prácticas cinegéticas que utilizan la liga para la
caza de túrdidos, sin que ello haya sido motivo o causa justificativa de que dicha normas
legislativas hayan sido tachadas de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno o por
la Abogacía del Estado a sus órdenes.
Existe un informe del Institut Mediterraneen du Patrimoine Cynegetique et Faunistique
(IMPCF) demostrando la selectividad del método:
En las pruebas científicas realizadas, en la Comunitat Valenciana, por este Instituto, el 90%
de las capturas son tordos y el 10% de otras especies por lo que queda demostrada su
selectividad, ya que el Ministerio de Medio Ambiente admite como porcentaje de selectividad
el 80% y en el caso del parany el porcentaje asciende al 90%. Además, según los estudios
realizados, el 93% de las aves capturadas vuelan espontáneamente tras su liberación.
Asimismo, el Tribunal de Justicia Europeo determinó que una modalidad de caza tradicional
de tordos en Francia, similar al parany, se considera ajustada a derecho.
La única solución que queda, para que se restituya la legitimidad que nos corresponde como
valencianos y como pueblo que se autogobierna en aquello que le pertenece y se le
reconoce por el resto del Estado, es que el Presidente del Gobierno reconsidere su
incalificable actitud beligeraríte contra esta Comunidad y contra la legalización del parany.
Por todo ello, el Grupo municipal popular de Onda somete a la consideración del Pleno la
aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación a que retire de manera inmediata el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional , contra el último párrafo del
art. 10 de la Ley reformada 13/2004, de 27 de diciembre.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Nación a que respete la titularidad competencial que a
la Comunidad Valenciana le concede la Constitución Española, al igual que hace con otras
comunidades autónomas, y respete la histórica sesión parlamentaria del pasado 14 de
octubre de 2009.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a los
Vicepresidentes del Gobierno, al Ministro de Justicia, y a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios en el Congreso de los diputados y el Senado.”
Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que a la
vista de que de l'exposició de motius de la Moció sembla que es preocupe més en atacar al
president del Govern que del "parany" i de que no s'ha complit res del que s'acordà al Ple
del passat mes de febrer presenta la següent esmena a la totalitat de la Moció:
“En Vícent Martí Colera, portaveu del BLOC en I'Ajuntament d'Onda, en nom i representació
del mateix, i a l'empara del que establix la Llei 7/1985, 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 règim jurídic de les Entitats Locals, article 97.3, i
com a Portaveu del Grup a l'Ajuntament d'Onda presenta al Ple la següent esmena a la
moció presentada pel PP d'Onda, relativa al PARANY
Exposició de Motius

Fa ja cinc mesos que s'aproba declaració de I'Ajuntament d'Onda en defensa del Parany i no
temim constancia de cap avanç respecte a la possibílitat de que els nostres paranyers
puguem caçar tranquilament aquesta temporada que ve.
Per tot quant antecedix, el BLOC, sotmet a debat i votació davant d'este Ple, la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. Instar el Govern de la nació a qué retire de manera inmediata el recurs
d'inconstitucionalitat interposat davant del Tribunal Constitucional, contra I'últim parágraf de
l'art. 10 de la Llei reformada 13/2004, de 27 de desembre.
2. Instar el Govern de la nació a qué respecte la titularitat competencial que a la Comunitat
Valenciana Ii concedix la Constitució Espanyola, igual que fa amb altres comunitats
autònomes, i respecte la històrica sessió parlamentària del passat 14 d'octubre del 2009 de
Les Corts Valencianes on es va aprovar la reforma de la Llei de Caça, que legalitza la
modalitat del "parany", amb els vots a favor del PP, el PSPV-PSOE i el BLOC.
3. Instar al Partit Popular, membre de la majoria de la Camera Parlamentària Europea, exigir
la revisió de la Directiva de Caça Europea, respecte a la interpretació actual de la selectivitat
de la caça del parany, recolzada en els estudis realitzats per APAVAL.
4. Traslladar aquests acords al president del Govern, al Partit Popular, als vice-presidents
del Govern, al ministre de Justícia, i als Portaveus dels Grups parlamentaris en el Congrés
dels diputats i el Senat.”
El portaveu del Grup AMI, senyor Mundina Sol, diu que tots estan d'acord amb el que es
demana, manifesta el seu recolzament a l'esmena del portaveu del Grup Bloc i demana als
partits majoritaris que defensen el "parany" com a mètode selectiu de caça.
El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) sobre la forma de l'esmena diu que no és a la
totalitat sinó una modificació parcial de la Moció i sobre el fons que li ha sorprés el que ha dit
el senyor Martí i Colera sobre l'exposició de motius ja que la Moció ha sigut redactada pel
representant del seu Grup a l'Ajuntament de Vila-real Pasqual Batalla i és el que vol
APAVAL. Sobre els fets acaba dient que el Partit Popular ha modificat la Llei de Caça per
afavorir el "parany" i que el Govern de l'Estat hauria de retirar el recurs d'inconstitucionalitat
el més prompte possible.
La tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, senyora Adelantado Puchal (Grup
Socialista), respon que aquesta és la tercera vegada que el tema ve al Ple, que el seu Grup
està a favor del "parany" ara i sempre i que recolzarà l'esmena. Igualment demana que el
Consell solucione el problema fent una normativa com cal i adaptada a la europea i lamenta
que APAVAL no haja contactat amb la resta de Grups.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Martí i Colera diu sobre el senyor Batalla que
és el president d'APAVAL, que en aquest cas haurà treballat pel Partit Popular i que no
comparteix la seua visió. Igualment assenyala que en el seu dia les coses no es feren bé i
pregunta què ha fet el Partit Popular a Brussel·les i què pensa fer.
El senyor Mundina Sol diu que és curiós que Pasqual Batalla haja fet arribar la informació
sols al Partit Popular i que la Moció no té cap urgència perquè el que s'aprove ací no és
vinculant ja que no és un tema de competència municipal. Acaba dient que coneix a moltes
persones que han fet més pel “parany” que els partits polítics i no estan ací i demana que
s'aprove l'esmena i es tire endavant.

El senyor Ibáñez Bordonau respon al senyor Martí i Colera que APAVAL té les coses més
clares que ell i a la senyora Adelantado Puchal li retreu d'hipocresia i els diu que si volen
defensar el “parany” s'avançaria molt si el Govern central retirara el recurs
d'inconstitucionalitat, que és el motiu pel qual no es caça. Al senyor Mundina Sol li respon
que ací es ve a debatre i que no té que estar si no vol. Acaba dient que no admet l'esmena i
que manté la seua Moció.
Tanca les intervencions la senyora Adelantado Puchal dient que lamenta el desconeixement
del senyor Ibáñez Bordonau ja que si el Tribunal Constitucional no haguera vist cap
problema no haguera admés el recurs i que el Govern el va presentar obligat per l'informe
del Consell d'Estat. Igualment diu que lamenta el partidisme d'APAVAL i que des de 1995 en
que el Partit Popular governa a la Generalitat Valenciana aquesta podia haver legislat com
toca. En aquest sentit respon al senyor Ibáñez Bordonau que el problema no és el recurs
sinó la ineficàcia de la Generalitat i de la majoria absoluta del Partit Popular al Parlament
europeu i proposa que el Consell aprofite la oportunitat per arreglar-ho en el Ple que
celebrarà a Brussel·les. Acaba dient que aquest tema havia d'haver anat a comissió per
tractar d'arribar a una postura unànime i demana al Grup Popular que vote a favor de
l'esmena.
L'alcalde sotmet a votació la Moció del Grup Popular, la qual es refusa amb el resultat
següent:
8 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 i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup
Popular).
− 12 volts 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 Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

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

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
23 de juny fins el 20 de juliol de 2010, que se corresponen amb els números 1.419 al 1.647.

2.2. Dació de comptes de la informació econòmica segon trimestre de 2010.
Vista la informació comptable elaborada per la Intervenció Municipal per a la seua remissió
al Ple, en compliment de l'article 41 de les Bases d'Execució del Pressupost, i segons el que
estableix l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, dona compte al Ple Municipal de la
següent documentació:
A) Execució del Pressupost d'Ingressos corrents a 30 de juny de 2010:
a) Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos corrents.
b) Estat de cancel·lació de drets Ingressos de Pressupost corrent.
B) Execució del Pressupost de Despeses i les seues Modificacions a 30 de juny de 2010:
a) Estat de modificacions de Pressupost corrent.
b) Estat d'execució d'imports de Pressupost corrent.
c) Estat d'execució de crèdits de Pressupost corrent.
d) Estat de Crèdits disponibles del Pressupost corrent.
e) Estat d'execució de saldos de crèdit de Pressupost corrent.
C) Moviment i situació de la Tresoreria a 30 de juny de 2010:
a) Estat de situació d'existències de Tresoreria.
b) Estat resum general de Tresoreria.
Els membres de la Corporació queden assabentats.
2.3. Precs i preguntes.
En aquest punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

