AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 14
Data: 2 de novembre de 2010
Horari: de 19.30 a 19.55 h
Caràcter: ordinària
Lloc: Sala de plens
Assistents:
–
–

Juan Miguel Salvador Pérez, alcalde president (Grup Socialista)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mª Lidón Adelantado Puchal, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Enrique Navarro Andreu, 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)
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

Absents:
–

Mª Isabel Raigada Cepas, regidora (Grup Popular), excusa.

1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2010.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 de setembre de 2010
1.3. Dictamen de determinació de les festes locals per a l'any 2011.
1.4. Dictamen d'aprovació del Conveni de cooperació amb l'IES "Matilde Salvador" de
Castelló per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball.
1.5. Dictamen sobre modificació de la integració de les comissions informatives, designació
portaveu Grup Socialista i nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats.
1.6. Dictamen de modificació despesa plurianual conveni Ministeri de Vivenda per a
ampliació Museu del Taulell “Manolo Safont”.
1.7. Dictamen de modificació del conveni de col·laboració amb el Ministeri de Vivenda per al
finançament de l’obra: “Ampliació del Museu del Taulell. II Fase”.
1.8. Dictamen de Despesa plurianual. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i
l’Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua, anys 2010-2011.
1.9. Dictamen d'aprovació de l'Expedient número 17/BA-SC/2010 de modificació de crèdits.
1.10.Dictamen de ratificació del decret de modificació de l'acord d'adhesió al conveni marc
subscrit entre la Generalitat Valenciana i Ecovidrio.
1.11.Dictamen d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i l'Escola
Valenciana pel Programa del Voluntariat en Valencià.
1.12.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
2.2. Dació de comptes de la informació comptable corresponent al tercer trimestre de 2010.
2.3. Dació de compte del compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
2.4. Dació de compte de l'Avanç de Liquidació del Pressupost General de 2010 a data 30 de
setembre de 2010.
2.5. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
Oberta la sessió l'alcalde, senyor Salvador Pérez (Grup Socialista), excusa l'assistència de
la regidora del Grup Popular municipal senyora Raigada Cepas per la defunció d'un familiar i
li trasllada el seu condol.
Igualment vol fer constar la felicitació a tothom qui ha fet possible la Fira 2010.
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de setembre 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 30 de setembre de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany

de l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 de setembre de 2010.
Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.3. Dictamen de determinació de les festes locals per a l'any 2011.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 19 d'octubre 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 2128/2010, de l'1 d'octubre.
Vist l'escrit de la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupació, de data 28/09/2010 (Registre d'entrada número 18.088 de
04/10/2010), de sol·licitud de la proposta dels dos dies a assenyalar com a festa local, que
no hauran de coincidir amb diumenge ni amb alguna de les festes de caràcter retribuït i no
recuperable fixades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2011 mitjançant
decret del Consell (pendent de publicació en el DOCV).
Visto que en el DOCV de 5 de octubre de 2010, se publica el Decreto 153/2010, de 1 de
octubre, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2011.
Resultant que l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol (Treball i Seguretat
Social), sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, (declarat
vigent per la disposició derogatòria única del Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre),
estableix que "seran també inhàbils per al treball retribuïts i no recuperables, fins a dos dies
de cada any natural amb caràcter de festes locals que per tradició li siguen pròpies en cada
municipi, determinant-se per l'autoritat laboral competent -a proposta del Ple de
l'Ajuntament corresponent- i publicant-se en “Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i, si
és procedent, en el “Butlletí Oficial de la Província.“
PROPOSE:
Primer. Assenyalar Festes Locals de l'any 2011 els dies:
-

6 d'agost, Santíssim Salvador
24 d'octubre, Dilluns de Fira.

Segon. Traslladar a la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupació; i a la resta d'interessats.
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per unanimitat, emet dictamen
favorable a l'aprovació.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.4. Dictamen d'aprovació del Conveni de cooperació amb l'IES "Matilde Salvador" de
Castelló per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball.

La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 19 d'octubre de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
María Carmen Aguilella García, tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Recursos Humans i
Gestió administrativa, fent ús de les facultats delegades per decret 2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist l’esborrany del conveni administratiu per mitjà del qual s'estableix la cooperació
educativa per a la realització de pràctiques en l'ajuntament d'Onda en règim d'estades en
pràctiques per part de l'alumnat adscrit a l'IES "Matilde Salvador" de Castelló.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el Conveni de cooperació educativa entre l'IES "Matilde Salvador" de
Castelló i l'Ajuntament d'Onda en matèria de pràctiques formatives.
Segon. Facultar l’Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar aquest acord a l'IES "Matilde Salvador" de Castelló.
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per unanimitat, emet dictamen
favorable a l'aprovació.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.5. Dictamen sobre modificació de la integració de les comissions informatives,
designació portaveu Grup Socialista i nomenament de representants de la Corporació en
òrgans col·legiats.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 19 d'octubre de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
Juan Miguel Salvador Pérez, alcalde president de l’Ajuntament d’Onda (Castelló).
Vistos els acords adoptats pel Ple Municipal en sessió de 25 de juny de 2007, relatius a la
creació i composició de les comissions informatives permanents, al nomenament de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i a la constitució dels grups polítics i
designació de portaveus.
Vist que en sessió plenària de 30 de setembre de 2010, ha sigut triat nou alcalde de
l’Ajuntament d’Onda Juan Miguel Salvador Pérez, en substitució d’Enrique Navarro Andreu.

Vist que com a conseqüència de l’anterior l’organització municipal requerix d’alguns ajustos
sense modificar en l’essencial la mateixa.
PROPOSA:
Primer. Integrar el regidor Enrique Navarro Andreu, en les comissions informatives d’Ordenació
del Territori, Cultura i d’Hisenda i Especial De Comptes, en substitució de Juan Miguel Salvador
Pérez.
Segon. Donar compte de la designació d’Enrique Navarro Andreu, com a portaveu titular del
Grup Socialista en substitució de Juan Miguel Salvador Pérez.
Tercer. Nomenar Enrique Navarro Andreu, membre del Consell de comerç, en representació
del Grup Socialista.
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 Mª Isabel Ruíz
Alonso (Grup España 2000).
– 3 abstencions que corresponen a Carmen Ballester Feliu, Salvador Aguilella Ramos i a
María Isabel Raigada Cepas (Grup Popular).”
–

L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per majoria absoluta amb el resultat següent:
13 vots a favor que corresponen a Juan Miguel Salvador Pérez, Mª Lidón Adelantado
Puchal, Enrique Navarro Andreu, 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).
– 7 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
–

1.6. Dictamen de modificació despesa plurianual conveni Ministeri de Vivenda per a
ampliació Museu del Taulell “Manolo Safont”.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 19 d'octubre de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent alcalde d’Hisenda de l’Ajuntament d’Onda, fent ús de les
facultats que delegades per decret d’Alcaldia núm. 2.128/2010, de l'1 d’octubre.
Vista la Providència de l'Alcaldia, de data 11 d'octubre de 2010, per a modificació de la
despesa de caràcter plurianual de l'ampliació del Museu del Taulell “Manolo Safont” d'Onda,
distribuint les anualitats conforme ho establix el Ministeri d'Habitatge.
Vist que es fa necessari adequar l'expedient de la despesa plurianual per a l'ampliació del
Museu del Taulell Manolo Safont, a la proposta del Ministeri d'Habitatge, que suposa
bàsicament un augment per part del Ministeri de la seua aportació en l’exercici 2010,

deixant la de l’Ajuntament d'Onda sense modificació de les seues anualitats, excepte
l’augment de l’IVA.
Vist el que establix l'article 174 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 l'article 88 del Reial
Decret 500/1990, sobre despeses de caràcter plurianual, considerant pel Ple de la
Corporació l'excepcionalitat del present conveni a l'efecte dels percentatges establits i per
tant la possibilitat d'elevar-los, segons el que disposa l'article 174.5 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 i l'article 84 del Reial Decret 500/1990.
Vist l’informe d'Intervenció de data 11 d'octubre de 2010.
PROPOSE:
Primer. Modificar la despesa de caràcter plurianual referit al conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament d’Onda i el Ministeri d'Habitatge, amb destinació a l'ampliació del Museu del
Taulell “Manolo Safont” d'Onda, segons el detall següent:
EXERCICI - PARTIDA

IMPORT
EUROS

2010 330 60901
2011 330 60901
Total

362.170,16
744.943,88
1.107.114,04

2012 330 60901

110.711,40

TOTAL PLURIANUAL (amb inclusió del 10% liquidació)

1.217.825,44

Segon. El finançament de l’expedient serà el següent:
- Any 2010:
- Any 2011:
- Any 2012:

* Excés de Finançament Afectada.2009.......
* Préstec ................................................... .
* Préstec .....................................................
* Recursos ordinaris ....................................
* Recursos ordinaris ...................................
TOTAL ................................

124.542,74 €
237.627,42 €
741.965,47 €
2.978,41 €
110.711,40 €
1.217.825,44 €

Tercer. El present acord substituïx als anteriors adoptats en esta matèria.
Quart. De conformitat amb el que disposa l'article 174.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, i
en l'article 84 del Reial Decret 500/1990, s'autoritza la modificació dels percentatges que es
podrà comprometre regulats en dits articles, podent imputar-se a cada exercici futur
autoritzat la despesa prevista per a cada anualitat de l'apartat primer. El nombre d'anualitats
serà el que s'indica en l'apartat primer.
El que s'eleva al Ple de l'Ajuntament per a la seua aprovació.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova amb el resultat
següent:
- 7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª

Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grupo
Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), i a Pascual V. Mundina Sol (Grupo AMI).
- 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Mª Carmen Aguilella Abad,
a Mª Isabel Raigada Cepas (Grupo PP) i a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grupo España 2000).”
L'alcalde, senyor Salvador Pérez (Grup Socialista), aclareix que en el text del document que
es sotmet a aprovació tant el nom del Ministeri com el de la persona que el signarà en la
seua representació estan subjectes a canvi per part del Ministeri.
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 Juan Miguel Salvador Pérez, Mª Lidón Adelantado
Puchal, Enrique Navarro Andreu, 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).
– 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
– 7 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, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
–

1.7. Dictamen de modificació del conveni de col·laboració amb el Ministeri de Vivenda
per al finançament de l’obra: “Ampliació del Museu del Taulell. II Fase”.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 19 d'octubre de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent alcalde delegat d'Hisenda, fent ús de les facultats que
m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 2128/2010, de l'1 d'octubre.
Vist el Conveni de col·laboració subscrit amb data 30 de juliol del 2008, entre el Ministeri
d'Habitatge i l'Ajuntament d'ONDA (Castelló), per al finançament de les obres d'ampliació del
Museu del Taulell "Manolo Safont" a Onda (Castelló).
Vista la modificación del Conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Habitatge per finançar
l'obra: "Ampliació del Museu del Taulell “Manolo Safont”, en les següents clàusules:
1. La seua clàusula QUINTA en el que es referix al desenrotllament de les anualitats i de
conformitat amb el nou programa de treball, que, com a conseqüència del nou termini, ha
sigut presentat amb la conformitat de l'empresa adjudicatària, seran les que a continuació
s'indiquen en el quadro següent:
MINISTERI D' HABITATGE

AJUNTAMENT
D’ONDA

ANY

VIGENT

MODIFICACIÓ

TOTAL

NOU
IMPORT

2010

362.170,15

561.500,29

923.670,44

362.170,16

1285.840,60

2011

744.943,88

-561.500,29

183.443,59

744.943,88

928.387,47

TOTAL

1.107.114,03

0,00

1.107.114,03

1.107.114,04

2.214.228,07

2. La seua clàusula DOTZENA referida a la duració del Conveni, es variarà en el sentit que
la vigència del mateix, aconseguirà fins a la liquidació de les obres.
3. La resta de les clàusules del Conveni, romandrà inalterat.
Vist l'expedient de modificació del gasto plurianual del Conveni de col·laboració entre el
Ministeri d'Habitatge i l'Ajuntament de Onda, per al finançament de l'obra: "Ampliació del
Museu del Taulell. “ Manolo Safont”".
PROPOSE:
Primer. Aprovar la modificació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Habitatge i
l’Ajuntament d’Onda (Castelló), per al finançament de l'obra "Ampliació del Museu del Taulell
“Manolo Safont”.
Segon. Facultar a l'alcalde president per a la signatura del mateix.
Tercer. Traslladar el present acord al Ministeri d'Habitatge.
El que s’eleva al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.
El President sotmet a votació l’aprovació de la proposta la qual s’aprova amb el resultat
següent:
- 7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª
Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grupo
Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), i a Pascual V. Mundina Sol (Grupo AMI).
- 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Mª Carmen Aguilella Abad,
a Mª Isabel Raigada Cepas (Grupo PP) i a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grupo España 2000).”
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 Juan Miguel Salvador Pérez, Mª Lidón Adelantado
Puchal, Enrique Navarro Andreu, 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 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular)i a Mª Isabel Ruíz Alonso
(Grup España 2000).
–

1.8. Dictamen de Despesa plurianual. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Onda i l’Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua, anys 2010-2011.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 19 d'octubre de

2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent alcalde delegat d'Hisenda, fent ús de les facultats que
m’han sigut delegades per decret de l'Alcaldia núm. 2128/2010 de l'1 d'octubre.
Vista la Providència de l'Alcaldia, de data 11 d'octubre de 2010, per a iniciar expedient
d'aprovació del gasto amb caràcter plurianual referit al Conveni de Col·laboració amb la
“Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua”, per a aprofitar els recursos
recíprocs, així com planificar i aconseguir fins més amplis en el camp d'activitats de benestar
social i participació ciutadana.
Vist el que establix l'article 174 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 l'article 88 del Reial
Decret 500/1900, sobre despeses de caràcter plurianual.
Vist l'informe d'Intervenció de data 11 d'octubre de 2010.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la despesa amb caràcter plurianual referit al Conveni de Col·laboració amb
la “Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua”, per a aprofitar els recursos
recíprocs, així com planificar i aconseguir fins més amplis en el camp d'activitats de benestar
social i participació ciutadana, segons el detall següent:
ANUALITATS

IMPORT
EUROS

Exercici 2010

500,00

Exercici 2011

500,00

Segon. Aprovar el finançament de l'anterior despesa, tant en l'exercici 2010 com en el 2011,
amb recursos propis.
Tercer. De conformitat amb el que disposa l'article 174.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, i
en l'article 84 del Reial Decret 500/1990, s’autoritza la modificació dels percentatges que es
podrà comprometre regulats en els dits articles, podent imputar-se a cada exercici futur
autoritzat la despesa prevista per a cada anualitat de l'apartat primer. El nombre d'anualitats
serà el que s'indica en l'apartat primer.
El que s'eleva al Ple de l'Ajuntament per a la seua aprovació.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova amb el resultat
següent:
- 7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª
Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grupo
Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), i a Pascual V. Mundina Sol (Grupo AMI).
- 3 vots en contra, que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Mª Carmen Aguilella
Abad i Mª Isabel Raigada Cepas (Grupo PP).
-1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grupo España 2000).”

L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per majoria absoluta amb el resultat següent:
12 vots a favor que corresponen a Juan Miguel Salvador Pérez, Mª Lidón Adelantado
Puchal, Enrique Navarro Andreu, 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).
– 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
– 7 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, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
–

1.9. Dictamen d'aprovació de l'Expedient número 17/BA-SC/2010 de modificació de
crèdits.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 19 d'octubre de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent d’alcalde delegat d’Hisenda, proposa a l’Ajuntament en
Ple.
Vista la Providència de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2010 sobre inici d’expedient de
Modificació de Crèdits núm. 17/BA-SC/2010.
Vista la Memòria de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2010, sobre la justificació dels
suplements de crèdits.
Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 14 d’octubre de 2010.
Vist que el fonament legal de la modificació pressupostària es troba regulat en els articles
175 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en els articles 35 a 51 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, així com en els articles 12 i 17 de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici 2010.
Vist el que disposa el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, declarant recursos afectats els derivats de
l’aplicació de les mesures de reducció del cost de personal en els exercicis 2010 i 2011 a les
finalitats i amb l’orde de preferències establit en l’article 14.
Vist que el romanent de Tresoreria de l’any 2009 és positiu, el menor cost es destinarà a
disminuir el nivell d’endeutament.
Vist l’acord de l’Ajuntament Ple, de data 22 de juny de 2010, d’aplicació del RD 8/2010, de
20 de maig, d’adopció de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic a les
retribucions del personal municipal.
Vist l’acord de l’Ajuntament Ple, de data 31 de maig de 2010, de reducció de retribucions
fixes o periòdiques dels membres de la Corporació, així com de la reducció de les
retribucions del personal eventual designat d’acord amb el que disposa el RD 8/2010, de 20
de maig.

La quantificació de la reducció de costos de personal s’establix sobre l’annex de personal
aprovat en el pressupost de 2010, i l’aplicació del Reial Decret –Llei 8/2010.
Vist que d’acord amb l’article 169.1 i 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. i els articles 20 i
22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, així com en l’articule 12 i 17 de les bases
d’execució del Pressupost per a l’any 2010, els expedients de Baixes de Crèdits i
Suplements de Crèdits, una vegada aprovats inicialment pel Ple, s’exposaran al públic
durant quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions. Si
durant l’esmentat període no s’hagueren presentat reclamacions, la modificació de crèdit
quedarà definitivament aprovada i, en qualsevol altre cas, haurà de resoldre el Ple en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’exposició al públic.
Per tot allò que s’ha exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació pressupostaria 17/BA-SC/2010 de Modificació de
Crèdits, d’acord amb el detall següent:
1 – BAIXES DE CREDITS
PROGRAMA CLASIFICA
2010
ECONÒMICA
2010
130
12001
130
12003
130
12004
130
130

12006
12100

130

12101

130
151
151
151
151

150
12000
12001
12003
12004

151
151
151
151
151
160
160
160
160
230
230
230

12006
12100
12101
13000
151
12003
12006
12100
12101
12000
12001
12004

230
230
230
230

12006
12100
12101
13000

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
Sous del Grup A2 personal Seguretat i Protecció Civil
Sous del Grup C1 personal Seguretat i Protecció Civil
Sous del Grup C2 personal Secrtaria-Recursos
Humans
Triennis personal Seguretat i Protecció Civil
Complement de destí personal Seguretat i Protecció
Civil
Complement específic personal Seguretat i Protecció
Civil
Productivitat personal Seguretat i Protecció Civil
Sous del Grup A1 personal Urbanisme
Sous del Grup A2 personal Urbanisme
Sous del Grup C1 personal Urbanisme
Sous del Grup C2 personal Secrtaria-Recursos
Humans
Triennis personal Urbanisme
Complement de destí personal Urbanisme
Complement específic personal Urbanisme
Retribucions personal laboral fix Urbanisme
Gratificacions Urbanisme
Sous del Grup C1 personal Benestar Comunitari
Triennis personal Benestar Comunitari
Complement de destí personal Benestar Comunitari
Complement específic personal Benestar Comunitari
Sous del Grup A1 personal Servicis Socials
Sous del Grup A2 personal Servicis Socials
Sous del Grup C2 personal Secrtaria-Recursos
Humans
Triennis personal Servicis Socials
Complement de destí personal Servicis Socials
Complement específic personal Servicis Socials
Retribucions de personal laboral de Servicis Socials

IMPORT
EUROS
746,28
11.311,30
63,00
1.712,26
20.032,88
19.696,03
10.202,17
2.590,00
746,28
822,64
63,00
365,57
5.393,92
4.554,45
1.432,17
5.981,43
205,66
8,46
323,96
290,87
647,50
1.119,42
21,00
243,57
2.038,82
1.687,51
270,17

330
330
330
330

12000
12001
12003
12004

330
330
330
330
912
912
912

12006
12100
12101
13000
10000
11000
11001

912
912
912
912

12000
12100
12101
23301

920

12000

920

12001

920

12003

920

12004

920
920

12006
12100

920

12101

920

143

Sous del Grup A1 personal Cultura
Sous del Grup A2 personal Cultura
Sous del Grup C1 personal Cultura
Sous del Grup C2 personal Secrtaria-Recursos
Humans
Triennis personal Cultura
Complement de destí personal Cultura
Complement específic personal Cultura
Personal laboral fix personal de Cultura
Retribucions bàsiques membres Corporació
Retribucions bàsiques personal eventual de gabinet
Retribucions complementàries personal eventual de
gabinet
Sous del Grup C2 personal Alcaldia
Complement de destí personal Alcaldia
Complement específic personal Alcaldia
Altres indemnitzacions: Assistència Òrgans
Col·legiats
Sous del Grup A1 personal Secretaria-Recursos
Humans
Sous del Grup A2 personal Secretaria-Recursos
Humans
Sous del Grup C1 personal Secretaria-Recursos
Humans
Sous del Grup C2 personal Secretaria-Recursos
Humans
Triennis personal Secretaria-Recursos Humans
Complement de destí personal Secretaria-Recursos
Humans
Complement específic personal Secretaria-Recursos
Humans
Retribucions un altre personal
TOTAL

1.295,00
1.492,56
822,64
63,00
1.144,45
6.452,88
5.864,15
270,17
9.015,30
647,50
759,62
21,00
257,74
250,75
8.756,45
1.942,50
746,28
1.028,30
105,00
451,09
6.533,94
6.893,58
23.519,28
170.903,50

TOTAL BAIXES DE CREDITS ........................ 170.903,50 €
2 – SUPLEMENTS DE CREDIT
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
2010 011 9130002

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

IMPORT EUROS

Amortització préstec Caixa Catalunya
0200161034

170.903,50

TOTAL

170.903,50

3. FINANÇAMENT.............. BAIXES DE CREDITS: 170.903,50 €

Segon. Publicar la present modificació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló durant
el termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions.
Si durant l’esmentat període no es presentaren reclamacions, la modificació de crèdit
quedarà definitivament aprovada. En qualsevol altre cas, l’Ajuntament Ple resoldrà en el
termini d’un mes comptant des de la finalització de l’exposició al públic.

El que s’eleva al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova amb el resultat
següent:
- 7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª
Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grupo
Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), y a Pascual V. Mundina Sol (Grupo AMI).
- 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Mª Carmen Aguilella Abad,
a Mª Isabel Raigada Cepas (Grupo PP) y a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grupo España 2000).”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.10. Dictamen de ratificació del decret de modificació de l'acord d'adhesió al conveni
marc subscrit entre la Generalitat Valenciana i Ecovidrio.
La Comissió Informativa Permanent d'Ordenació del Territori, de 19 d'octubre de 2010, ha
emès el dictamen següent:
“El president, Juan Miguel Salvador Pérez dona compte de la proposta de data 13 d'octubre
de 2010, que diu el següent:
Vist el Conveni Marc que han subscrit, el 19 de febrer de 2009, la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i l’Entitat Ecovidrio
(DOCV núm. 5993 de 15 d’abril de 2009) pel qual es regula la gestió del contenidor verd
(arreplega selectiva de vidre).
Vist el que disposa l’article 9 de la Llei 11/1997, d’Envasos i Residus d’Envasos, on
s’establix que la participació de les entitats locals en els sistemes integrats de gestió de
residus d’envasos i envasos utilitzats es durà a terme per mitjà de la firma de convenis de
col·laboració entre estes i l’entitat a què s’assigne la gestió del sistema.
Vist que el conveni marc mencionat regula la participació de les Entitats Locals al sistema
integrat autoritzat Ecovidrio.
Vist que el nou conveni substituïx a l’anterior subscrit el 20 de desembre de 2004 entre les
mateixes parts, a què este Ajuntament es troba adherit per mitjà del Protocol d’adhesió
firmat el seu dia.
Vist l'acord del Ple, de 25 de gener de 2010, de renovació de l'adhesió al conveni marc
subscrit entre la Generalitat i Ecovidrio.
Vista la conveniència de canviar l'opció de la recollida i transport de residus d'envasos de
vidre adoptada pels anteriors protocols, on era l'Ajuntament l'encarregat, doncs resulta més
àgil que siga la pròpia entitat Ecovidrio l'encarregada de la gestió de la recollida selectiva
d'aquest residus.
Vist el decret 2.207/2010, de 13 d'octubre, de modificació de l'acord, de 25 de gener de
2010, d'adhesió al Conveni Marc subscrit entre la Generalitat i Ecovidrio.

Vist el nou protocol d’adhesió, de 13 d’octubre de 2010, que canvia l’opció adoptada en
anteriors protocols per a la recollida i transport del residus i opta per :
"2. Encarregar la gestió integral de recollida selectiva de residus d’envassos de vidre a
Ecovidrio, qui haurà de realitzar les operacions de recollida i transport del vidre, així com el
manteniment, la neteja i la reparació dels contenidors tipus iglú. "
Atès que a la renovació de l’adhesió se li pot donar eficàcia retroactiva, d’acord amb l’article
57.3 de la Llei 30/1992, doncs es reunixen tots el requisits establits en este precepte:
1. Manté i actualitza el Protocol d’Adhesió que ja es va formalitzar per este Ajuntament
amb l’anterior conveni 2004-2009, conveni que passa a ser sense efecte per la seua
substitució pel conveni 2009-2013.
2. Manté la incorporació del municipi al sistema integrat de gestió de residus d’envasos
de vidre, la qual cosa suposa un evident benefici per a l’Ajuntament i els ciutadans i,
en definitiva, per al medi ambient.
3. Este acord no lesiona drets o interessos legítims d’altres persones.
Atès el que establix l’article 21.1.s) de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local 7/1985,
de 2 d’abril, i l’acord del Ple d’1 de febrer de 2010.
PROPOSE:
Primer. Ratificar el decret de l'alcaldia 2.207/2010, de 13 d'octubre, de modificació de
l'acord, de 25 de gener de 2010, d'adhesió al Conveni Marc subscrit entre la Generalitat i
Ecovidrio on es canvia l’opció adoptada en anteriors Protocols per a la recollida i transport i
s'opta per :
"Encarregar la gestió integral de recollida selectiva de residus d’envassos de vidre a
Ecovidrio, qui haurà de realitzar les operacions d’arreplega i transport del vidre, així com el
manteniment, la neteja i la reparació dels contenidors tipus iglú.”
Tercer. Atorgar eficàcia retroactiva a este acord de renovació de l’adhesió al conveni marc
2009-2013 i, per tant, els seus efectes es produiran des de la data d'entrada en vigor del
mencionat conveni marc.
Quart. Autoritzar el president de la Corporació per a firmar els documents que siguen
necessaris per a la formalització de l’adhesió al mencionat conveni.
Quint. Enviar certificació d'aquest acord de ratificació a la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, per triplicat exemplar.
El president sotmet a votació 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 del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i
l'Escola Valenciana pel Programa del Voluntariat en Valencià.

La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 19 d'octubre de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 13
d'octubre 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 número 2.128/2010, de 1 d'octubre.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i
l'Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua, per a l'activitat relacionada
amb el programa del Voluntariat pel Valencià.

Vist que des de l'any 2005 l'Escola Valenciana du a terme el programa del Voluntariat pel
Valencià com una iniciativa de foment de l'ús del valencià i participació lingüística.
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 la nostra llengua.
Vists els informes favorables de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 10 de
setembre de 2010 i 13 d'octubre de 2010.
Atesos els articles 7 i 35 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre d'Ús i Ensenyament del Valencià
que determinen que el valencià és la llengua pròpia de la Generalitat i de la seua Administració
Pública i de l'Administració Local, i al mateix temps estableixen l'obligatorietat de fomentar l'ús
del valencià.
Atés l'article 2 punts a) i b) del Reglament de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Onda
que diu que s'ha de fer efectiu el dret de tots el ciutadans a conèixer i usar el valencià i protegir
la seua recuperació i fomentar-ne l'us en tots els actes de la vida ciutadana.
Vist l'intervingut i conforme de la present proposta.
Ateses 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'Escola
Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua, per a l'activitat relacionada amb el
programa del Voluntariat pel Valencià, amb efectes dels anys 2010 i 2011.
Segon. Aprovar la despesa corresponent
48000, per import de 500 €.
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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:
7 vots a favor, que corresponen a María Lidón Adelantado Puchal, Vicente Gil Sansano,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i Joaquín Aguilella Aguilella (Grup
Socialista), Vicent Martí i Colera (Grup BLOC), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI), 3

vots en contra que corresponen a Adela Belenguer Sales, Leonardo Molina Corella i María
Isabel Raigada Cepas (Grup Popular), i una abstenció, que correspon a 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 majoria absoluta amb el resultat següent:
12 vots a favor que corresponen a Juan Miguel Salvador Pérez, Mª Lidón Adelantado
Puchal, Enrique Navarro Andreu, 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).
– 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
– 7 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, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
–

1.12. Despatx extraordinari.
L'alcalde, senyor Salvador Pérez (Grup Socialista), sotmet a votació la declaració d'urgència
dels cinc punts que es van a tractar al despatx extraordinari la qual s'aprova per unanimitat.
1.12.1. Proposta d'aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la
Taxa de clavegueram.
Vista la proposta que diu:
“Juan Miguel Salvador Pérez, fent ús de les facultats concedides per l’article 21.1 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 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 d’aprovar la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de clavegueram abans de la finalització del present
exercici, per a la seua entrada en vigor l’1 de gener de 2011 i atés que el present assumpte
no va poder ser dictaminat per la Comissió Informativa d’Hisenda per qüestió de terminis,
formule la proposta següent:
Vist que este Ajuntament en el seu desig d’impulsar l’ocupació i aplicació de les tècniques i
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, per al desenrotllament de la seua activitat i
l’exercici de les seues competències, amb les limitacions que a la utilització d’estos mitjans
estableixen la Constitució i les lleis, considera necessari a fi d’acostar la gestió dels seus
tributs al ciutadà a través dels dits mitjans, adequar la redacció de la dita ordenança fiscal
als processos de modernització a introduir.
Vist que la raó que motiva la modificació de l’ordenança fiscal és introduir en la mateixa, la
possibilitat que el ciutadà puga gestionar en seu electrònica l’alta de la Taxa, obtenint per
esta via tant el document amb què efectuar l’ingrés de l’impost així com una vegada efectuat
el mateix, presentar telemàticament la sol·licitud d’alta, el justificant d’ingrés i la
documentació tot això degudament escanejat.

Les modificacions a introduir són les següents:
-Nova redacció dels articles 7 i 8 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de
clavegueram.
ALTES, BAIXES I CANVIS DE TITULARITAT
Article 7
Les persones naturals o jurídiques subjectes a l’obligació de contribuir per esta taxa,
presentaran ben presencialment en les oficines del SAT com a través de la web oficial de
l’Ajuntament: www.onda.es, la corresponent declaració d’alta per a la seua inclusió en el
padró, amb indicació dels elements essencials per a l’autoliquidació de la quota
corresponent, que no precisarà de notificació individual.
En el cas que l’alta es realitze a través de la web, l’interessat haurà de presentar
degudament escanejat tant el justificant de l’ingrés de la Taxa com la documentació
corresponent.
Esta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional en tant que per l’oficina
gestora no es comprove que la mateixa s’ha efectuat per mitjà de la correcta aplicació de les
normes reguladores de la Taxa.
Les altes es produiran per:
a) Canvi de domini de l’immoble, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de document públic.
b) Primera ocupació de l’immoble.
També estaran obligats els contribuents inclosos en el padró, a la presentació de la
corresponent declaració de baixa que únicament es produirà per:
a) Canvi de domini de l’immoble la qual cosa s’acreditarà per mitjà de document públic.
b) Ruïna, derrocament o destrucció de l’immoble que es tracte, degudament acreditada.
S’haurà de presentar en tot cas, declaració en el cas de canvi de titularitat d’un immoble,
amb indicació de les dades personals i domicili fiscal del nou propietari, aplicant-se a estos
efectes l’article 48 de la Llei General Tributària. L’incompliment de tal obligació produirà la
continuació de la subjecció del transmetent al pagament de la taxa corresponent a
l’immoble.
Per a la tramitació de les variacions es presentaran en l’Ajuntament, tant la declaració d’alta,
baixa o alteració, com els corresponents justificants que acrediten les mateixes.
Les declaracions de baixa i de canvi de titularitat tindran efectes en l’exercici següent al de la
presentació de les mateixes.
L’omissió de les declaracions d’alta serà esmenada per l’Ajuntament prèvia verificació de la
seua procedència.
AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÉS
Article 8
1. D’acord amb la potestat reconeguda per l’article 27 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
(TRLRHL), s’establEix el règim d’autoliquidació d’esta taxa.
L'autoliquidació prevista en esta Ordenança fiscal podrà obtindre’s tant presencialment en
les oficines del SAT com a través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament: www.onda.es i
una vegada generada es farà el seu ingrés en les Entitats col·laboradores. El dit document
no tindrà validesa fins que no es vaig efectuar el seu ingrés.
2. En el supòsit de connexió a la xarxa de clavegueram, el subjecte passiu sol·licitarà la
connexió a la xarxa de clavegueram junt amb la sol·licitud de la llicència urbanística i
ingressant per mitjà d’autoliquidació la quota que procedisca.
3. En el supòsit de prestació del servei de clavegueram, el subjecte passiu sol·licitarà l’alta
del
servei junt amb la declaració d’alta del servei d’arreplega de fem i ingressant per mitjà
d’autoliquidació la quota que procedisca.”
Vist l’informe d’Intervenció de data 26 d’octubre de 2010.
Considerant que el fonament legal d’esta Ordenança fiscal, es troba en els articles 4.1a) i b)
i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
els articles 15 al 19 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Real Decret 2/2004, de 5 de març.
Considerant que el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
apareix regulat en els articles 49, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, amb les peculiaritats previstes en els articles 16.1 i 17 del Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret 2/2004, de 5 de març.
Considerant que la competència per a l’aprovació de les Ordenances fiscals , correspon al
Ple de la Corporació amb el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres
presents de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2 d) i 47.1) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar inicialment el text de l’Ordenança fiscal que a continuació es relaciona:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM

FONAMENT LEGAL
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i de conformitat
amb el que disposa l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i en els articles 15 a 19 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, este Ajuntament acorda modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de
clavegueram, les normes dels quals atenen al que preveu l’article 58 de l’esmentada llei.
FET IMPOSABLE

Article 2
Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es donen les condicions
necessàries per a autoritzar la connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials, negres i residuals, a
través de la xarxa de clavegueram municipal.
No estaran subjectes a la present taxa:
a) Els immobles que tinguen la condició de solar o terrenys.
b) Els immobles de l’acabe municipal contigus a vies publiques en els que no este establit el
servei de clavegueram.
SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES
Article 3
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que siguen ocupants o utilitzen les
vivendes o locals de l’acabe municipal beneficiàries dels dits serveis, qualsevol que siga el
seu titule: propietaris, usufructuaris, habitacionistas o arrendataris, inclús precari.
En tot cas, tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent, els
propietaris de les vivendes o locals, els que podran repercutir, si és el cas, les quotes
satisfetes sobre els respectius beneficiaris del servei.
Quant a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles
41 a 43 de la Llei general tributària.
EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
Article 4
No podran reconéixer-se exempcions, reduccions o beneficis fiscals que els expressament
previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats
internacionals.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quota tributària corresponent a l’autorització de connexió a la xarxa de clavegueram
s’exigirà per una sola vegada i a este efecte s’aplicarà la quota de 40,00 euros, per cada
vivenda o local.
La quota tributària corresponent a la prestació dels serveis de clavegueram consistirà en una
quantitat fixa per unitat de local i a este efecte s’aplicarà la tarifa de 8,00 euros que tindrà
caràcter anual. A estos efectes, s’entén per unitat de local cada unitat cadastral

independent.
PERÍODE IMPOSITIU I MERITE
Article 6
En el supòsit d’autorització de connexió a la xarxa de clavegueram, es merita la taxa quan
s’inicie l’activitat municipal que constitueïx el seu fet imposable, entenent-se iniciada la
mateixa en la data de presentació de la sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram
que es presenta junt amb la corresponent sol·licitud de llicència urbanística.
En el supòsit de la prestació del servei de clavegueram, se merita la taxa des del moment
que s’inicie la prestació del servei, entenent-se iniciada quan el subjecte passiu haja obtingut
la llicència d’ocupació de l’immoble.
Posteriorment la taxa de clavegueram es meritarà amb efectes del dia 1 de gener de cada
any.
El període impositiu comprendrà l’any natural.
ALTES, BAIXES I CANVIS DE TITULARITAT
Article 7
Les persones naturals o jurídiques subjectes a l’obligació de contribuir per esta taxa,
presentaran tant presencialment en les oficines del SAT com a través de la web oficial de
l’Ajuntament: www.onda.es, la corresponent declaració d’alta per a la seua inclusió en el
padró, amb indicació dels elements essencials per a l’autoliquidació de la quota
corresponent, que no precisarà de notificació individual.
En el cas que l’alta es realitze a través de la web, l’interessat haurà de presentar
degudament escanejat tant el justificant de l’ingrés de la Taxa com la documentació
corresponent.
Esta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional en tant que per l’oficina
gestora no es comprove que la mateixa s’ha efectuat per mitjà de la correcta aplicació de les
normes reguladores de la Taxa.
Les altes es produiran per:
a) Canvi de domini de l’immoble, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de document públic.
b) Primera ocupació de l’immoble.
També estaran obligats els contribuents inclosos en el padró, a la presentació de la
corresponent declaració de baixa que únicament es produirà per:
a) Canvi de domini de l’immoble la qual cosa s’acreditarà per mitjà de document públic.
b) Ruïna, derrocament o destrucció de l’immoble que es tracte, degudament acreditada.
S’haurà de presentar en tot cas, declaració en el cas de canvi de titularitat d’un immoble,
amb indicació de les dades personals i domicili fiscal del nou propietari, aplicant-se a estos
efectes l’article 48 de la Llei General Tributària. L’incompliment de tal obligació produirà la

continuació de la subjecció del transmetent al pagament de la taxa corresponent a
l’immoble.
Per a la tramitació de les variacions es presentaran en l’Ajuntament, tant la declaració d’alta,
baixa o alteració, com els corresponents justificants que acrediten les mateixes.
Les declaracions de baixa i de canvi de titularitat tindran efectes en l’exercici següent al de la
presentació de les mateixes.
L’omissió de les declaracions d’alta serà esmenada per l’Ajuntament prèvia verificació de la
seua procedència.
AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÉS
Article 8
1. D’acord amb la potestat reconeguda per l’article 27 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
(TRLRHL), s’estableix el règim d’autoliquidació d’esta taxa.
L'autoliquidació prevista en esta Ordenança fiscal podrà obtindre’s tant presencialment en
les oficines del SAT com a través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament: www.onda.es i
una vegada generada es farà el seu ingrés en les Entitats col·laboradores. El dit document
no tindrà validesa fins que no es vaig efectuar el seu ingrés.
2. En el supòsit de connexió a la xarxa de clavegueram, el subjecte passiu sol·licitarà la
connexió a la xarxa de clavegueram junt amb la sol·licitud de la llicència urbanística i
ingressant per mitjà d’autoliquidació la quota que procedisca.
3. En el supòsit de prestació del servei de clavegueram, el subjecte passiu sol·licitarà l’alta
del
servei junt amb la declaració d’alta del servei d’arreplega de fem i ingressant per mitjà
d’autoliquidació la quota que procedisca.
4. La tramitació de la sol·licitud d’alta només serà cursada després de l’ingrés de l’import que
conste en l’autoliquidació, no tenint validesa fins que no s’efectue el seu ingrés.
5. Quan l’Ajuntament conega bé d’ofici, bé per comunicació dels interessats qualsevol
variació de les dades que figuren en el padró, es duran a terme en este les modificacions
corresponents i els seus efectes econòmics tindran lloc en l’exercici següent a aquell en què
s’haja tingut coneixement de la corresponent variació.
6. El cobrament de les quotes exigibles per la Taxa per prestació del servei de clavegueram
s’efectuarà anualment, per mitjà de rebut derivat del padró, dins del corresponent període de
cobrança.
7. Els ingressos anteriors s’efectuaran en les entitats col·laboradores que a este efecte es
designen per la Tresoreria Municipal.
PADRÓ FISCAL
Article 9
Anualment es formara un padró de subjectes passius, incorporant les variacions, altes i

baixes produïdes en l’exercici, que permetrà la gestió i recaptació de la present taxa per
mitjà de rebuts a satisfer dins del corresponent període de cobrança.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 10
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions
que a les mateixes corresponguen en cada cas caldrà ajustar-se al que disposa la Llei
General Tributària i la seua normativa de desplegament.
NORMES COMPLEMENTÀRIES
Article 11
En el no previst en la present ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’esta taxa caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General
Tributària i en les altres lleis de l’estat reguladores de la matèria, així com les disposicions
dictades per al seu desplegament, i la resta de legislació vigent de caràcter local i general
que se li aplique, segons l’articule 12 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d’esta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desplegament i aquells en què es facen remissions
a preceptes d’esta s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que
porten causa.
ENTRADA EN VIGOR
Esta Ordenança fiscal començarà a regir l’1 de gener del 2011, una vegada aprovada
definitivament i després de la seua publicació en el Butlletí oficial de la província, continuant
en vigor fins que s’acorde la seua derogació o modificació, si és el cas.
Segon. Publicar l’anunci d’informació pública i audiència als interessats, pel termini mínim de
trenta dies, per a la presentació de reclamacions o suggeriments, en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en un diari dels de major difusió de la província i en el Butlletí Oficial de la
Província. En el cas, de que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional, sense necessitat d’acord
plenari.
Tercer. L’acord definitiu adoptat després de la resolució de les reclamacions presentades o
l’acord provisional elevat automàticament a la categoria de definitiu junt amb el text íntegre
de l’aprovació de l’Ordenança fiscal, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sense
que entre en vigor fins que s’haja dut a terme la dita publicació.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova
per unanimitat.
1.12.2. Proposta d'aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Vista la proposta que diu:
“Juan Miguel Salvador Pérez, fent ús de les facultats concedides per l’article 21.1 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 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 d’aprovar la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica abans de la
finalització del present exercici, per a la seua entrada en vigor l’1 de gener de 2011 i atés
que el present assumpte no va poder ser dictaminat per la Comissió Informativa d’Hisenda
per qüestió de terminis, formule la proposta següent:
Vist que este Ajuntament en el seu desig d’impulsar l’ocupació i aplicació de les tècniques i
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, per al desenrotllament de la seua activitat i
l’exercici de les seues competències, amb les limitacions que a la utilització d’estos mitjans
estableixen la Constitució i les lleis, considera necessari a fi d’acostar la gestió dels seus
tributs al ciutadà a través dels dits mitjans, adequar la redacció de la dita ordenança fiscal
als processos de modernització a introduir.
Vist que la raó que motiva la modificació de l’ordenança fiscal és introduir en la mateixa, la
possibilitat que el ciutadà puga gestionar en seu electrònica l’alta de l’impost, obtenint per
esta via tant el document amb què efectuar l’ingrés de l’impost així com una vegada efectuat
el mateix, presentar telemàticament el justificant d’ingrés i la documentació degudament
escanejada.
Les modificacions a introduir són les següents:
-Nova redacció dels articles 13 i 15.2 de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
“NORMES DE GESTIÓ
Article 13
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària correspon a l’Ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació
del vehicle.
Este impost s’exigirà en règim d’autoliquidació de conformitat amb l’article 98 del TRLRHL i
el seu import haurà d’ingressar-se abans de la matriculació del vehicle en les Entitats
col·laboradores que a este efecte designe la Tresoreria municipal.
L’autoliquidació prevista en esta Ordenança fiscal podrà obtindre’s tant presencialment en
les oficines del SAT com a través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament:www.onda.es i una
vegada generada es farà el seu ingrés en les Entitats col·laboradores. El dit document no
tindrà validesa fins que no es vaig efectuar el seu ingrés.
Article 15. Instrument de cobrament i pagament de l’impost
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan estos es reformen de manera que
altere la seua classificació als efectes del present impost, els subjectes passius hauran de
sol·licitar l’alta en este impost, tant presencialment en les oficines del SAT com a través de la
web oficial de l’Ajuntament: www.onda.es. A este efecte hauran d’acompanyar la
documentació acreditativa de la seua compra o modificació, certificat de característiques

tècniques i el Document Nacional d’Identitat o Codi d’Identificació Fiscal del subjecte passiu
junt amb l’autoliquidació ingressada que es refereix l’article 13 d’esta Ordenança fiscal.
En el cas que l’alta es realitze a través de la web, l’interessat haurà de presentar
degudament escanejat tant el justificant de l’ingrés de l’impost com la documentació
anteriorment indicada.
Esta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional en tant que per l’oficina
gestora no es comprove que la mateixa s’ha efectuat per mitjà de la correcta aplicació de les
normes reguladores de l’Impost.”
Vist l’informe d’Intervenció de data 26 d’octubre de 2010.
Considerant que el fonament legal d’esta Ordenança fiscal, es troba en els articles 4.1a) i b)
i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
els articles 15 al 19 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Real Decret 2/2004, de 5 de març.
Considerant que el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
apareix regulat en els articles 49, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, amb les peculiaritats previstes en els articles 16.1 i 17 del Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret 2/2004, de 5 de març.
Considerant que la competència per a l’aprovació de les Ordenances fiscals , correspon al
Ple de la Corporació amb el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres
presents de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2 d) i 47.1) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar inicialment el text de l’Ordenança fiscal que a continuació es relaciona:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA

FONAMENT
Article 1
Esta Entitat local en exercici de la potestat tributària atorgada, amb caràcter general, pels
articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb el que disposen els artícles 15.1,
59.2 i 100 i següents 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, acorda modificar l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, l’exacció del qual es regirà pel que disposa la present
Ordenança fiscal.
NATURALESA I FET IMPOSABLE
Article 2. Fet imposable

1. L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels
vehicles d’esta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, siguen quins siguen la
seua classe i categoria.
2. Es considerarà apte per a la circulació el que haguera sigut matriculat en els registres
públics corresponents i mentres no haja causat baixa en els mateixos. A l’efecte d’este
impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula
turística.
3. Este impost té caràcter obligatori.
Article 3. No subjecció a l’impost
No estaran subjectes a este impost:
1. Els vehicles que havent sigut donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model,
puguen ser autoritzats per a circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o
carreres limitades als d’esta naturalesa
2. Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels
quals no siga superior a 750 quilograms.
SUBJECTE PASSIU
Article 4
Són subjectes passius d’este impost, les persones físiques o jurídiques, així com les Entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, al nom de les quals
conste el vehicle en el permís de circulació.
Quant a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles
41 a 43 de la LGT.
EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
Article 5. Exempcions
Estaran exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguen súbdits dels respectius
països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seua extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels
seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així de derive d’allò que s’ha disposat en tractats o
convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al
trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es refereix la lletra A de l’annex II del
Reglament general de vehicles, aprovat per Real Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús
exclusiu Esta exempció s’aplicarà en tant es mantinguen les dites circumstàncies, tant als
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte d’este paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa els que tinguen esta
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
f) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou places, inclosa la del
conductor.
g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïda de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.
Article 6. Sol·licitud d’exempció
1. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’article
anterior, els interessats hauran d’instar la seua concessió indicant les característiques del
vehicle, la seua matrícula i causa del beneficio.Declarada esta per l’Administració municipal
s’expedirà un document que acredite la seua concessió.
En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l’article anterior,
l’interessat haurà d’aportar el certificat de la minusvalidesa emés per l’òrgan competent, i
justificar el destí del vehicle davant de l’Ajuntament.
2. A la sol·licitud de l’exempció s’haurà d’acompanyar, en tot cas, fotocòpia del Certificat de
característiques tècniques del vehicle, del Permís de Circulació i del document/s en que es
fonamente la seua petició, o fotocòpia dels mateixos, autoritzada pel funcionari municipal
corresponent, prèvia confrontació amb l’original.
3. La concessió o denegació d’exempcions correspondrà a l’Alcaldia o Regidor en qui
delegue, amb un informe previ tècnic corresponent. L’exempció produirà efecte en l’exercici
econòmic següent al de la seua concessió o la seua sol·licitud si este fora anterior.
En el cas de primera matriculació, la sol·licitud d’exempció haurà de presentar-se amb
anterioritat a la presentació de la corresponent documentació en la Direcció de Tràfic. En
este cas s’aplicarà a l’exercici econòmic de la seua sol·licitud.
Article 7. Bonificacions
Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost incrementada amb el coeficient
corresponent, els vehicles històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc
anys, comptats a partir de la data de la seua fabricació. Si esta no es coneguera, es prendrà
com a tal la de la seua primera matriculació o, si no n’hi ha, la data en què el corresponent
tipus o variant es va deixar de fabricar.

Esta bonificació serà pregada i per a poder gaudir de la mateixa, els interessats hauran
d’instar la
seua concessió, indicant les característiques del vehicle, la seua matrícula i la seua data
d’alta. Hauran d’aportar en tot cas, fotocòpia confrontada del Certificat de característiques
tècniques del vehicle i del Permís de Circulació, així com els documents en què es
fonamenta la seua petició.
Declarada esta per l’Administració municipal es procedirà a la seua aplicació. La bonificació
produirà efectes en l’exercici econòmic següent al de la seua concessió o sol·licitud si este
fora anterior.
BASE IMPOSABLE
Article 8
La base imposable d’este impost estarà constituïda segons la classe de vehicle en la forma
següent:
a) Turisme, per cavalls fiscals.
b) Els autobusos, pel nombre de places.
c) Camions, pels quilograms de càrrega útil.
d) Tractors, pels cavalls fiscals.
e) Remolcs i semiremolcs, pels quilograms de càrrega útil.
f) Altres vehicles, ciclomotors i motocicletes, per la seua cilindrada.
BASE LIQUIDABLE
Article 9
La base liquidable d’este impost serà el resultat de practicar en la base imposable les
reduccions que es regulen en esta Ordenança fiscal, així com qualsevol altra que legalment
s’establisca.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 10
1. El coeficient a aplicar sobre el quadro de tarifes establit en l’article 95.1 del TRLRHL es
fixa en 1, 30. Així, doncs, l’impost s’exigirà segons les tarifes següents:
A) TURISMES:

EUROS

De menys de 8 cavalls fiscals

16,41

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

44,30

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

93,52

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

116,49

De 20 cavalls fiscals d’ara en avant

145,60

B) AUTOBUSOS:
De menys de 21 places

108,29

De 21 a 50 places

154,23

De més de 50 places

192,79

C) CAMIONS:
De menys de 1.000 Quilograms de càrrega útil

54,96

De 1.000 a 2.999 Quilograms de càrrega útil.

108,29

De més de 2.999 Quilograms a 9.999 Quilograms de
càrrega útil

154,23

De més de 9.999 Quilograms de càrrega útil

192,79

D) TRACTORS:
De menys de 16 cavalls fiscals

22,97

De 16 a 25 cavalls fiscals

36,10

De menys de 25 cavalls fiscals

108,29

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS:
e De menys de 1.000 i més de 750 Kg. de càrrega útil

22,97

De 1.000 a 2.999 Kgs de càrrega útil

36,10

De més de 2.999 kgs de càrrega útil

108,29

F) ALTRES VEHICLES:
Ciclomotors

5,75

Motocicletes fins a 125 c.C

5,75

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.C

9,84

Motocicletes de més de 250 fins 500 c.c

19,70

Motocicletes de més de 500 fins 1.000 c.c

39,38

Motocicletes de més de 1.000 c.c

78,75

Si el quadre de tarifes establit en l'article 95.1 del TRLRHL patira qualsevol tipus de
modificació per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o un altra normativa d'aplicació,
aquestas tarifes s'actualitzarien automàticament en l'exercici en què les modificacions
entraren en vigor.

2. Per a l'aplicació de l'anterior tarifa haurà d'estar-se al que disposa el Reglament general
de vehicles sobre el concepte de les diverses classes de vehicles, així com la resta de
normativa aplicable en cada cas i tenint en compte, a més les regles següents:
a) S'entendrà per vehicle mixt adaptable, l'automòbil especialment disposat per al transport,
simultani o no, de mercaderies i persones fins a un màxim de 9 inclòs el conductor i en el
que es pot substituir eventualment la càrrega, parcial o totalment per persones, per mitjà de
l'addició de seients.
Tributaran com a turisme d'acord amb la potència fiscal, excepte en els casos següents:
1. Si el vehicle estiguera habilitat per al transport de més de 9 persones, inclòs el conductor,
tributarà com a autobús.
2. Si el vehicle estiguera autoritzat per a transportar més de 525 quilograms de càrrega útil,
tributarà com a camió.
b) Els motocarros tindran la consideració als efectes d'aquest impost de motocicletes i per
tant, tributaran per la capacitat de la seua cilindrada.
c) En el cas dels vehicles articulats , tributaran simultàneament i per separat el que porte la
potència d'arrossegament i els remolcs i semiremolcs arrossegats.
d) En el cas dels remolcs i semiremolcs que per la seua capacitat no vingueren obligats a
ser matriculats, es consideraran aptes per a la circulació des del moment que s'haja expedit
la Certificació corresponent per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació o si és el cas,
quan realment estiguen en circulació.
e) Les maquines autopropulsades que puguen circular per les vies públiques sense ser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per les
tarifes corresponents als tractors,quedant compresos, entre altres, els tractocamions i els
tractors d'obres
i serveis.
PERÍODE IMPOSITIU I MERITE
Article 11
El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles, en este cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca la dita
adquisició
MERITE
Article 12
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de
primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en
els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, i
això des del moment que es produïsca dita baixa temporal en el Registre públic
corresponent.

3. Tindrà per tant caràcter irreductible la que corresponga als casos de transferència del
vehicle, siga quina siga la data en què es produïsca dins de l’any natural.
4. En els casos de baixa del vehicle tramitada dins dels tres primers trimestres naturals de
l’any, els titulars dels mateixos, podran sol·licitar la devolució de la part proporcional de la
quota efectivament satisfeta corresponent als trimestres naturals següents a què es va
tramitar la baixa, acompanyant a la sol·licitud el justificant de baixa expedit per la Direcció
Provincial de Tràfic, la declaració de baixa del vehicle i el justificant del pagament de la
quota, la part proporcional del
qual reclamada li serà tornada.
NORMES DE GESTIÓ
Article 13
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària correspon a l’Ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació
del vehicle.
Este impost s’exigirà en règim d’autoliquidació de conformitat amb l’article 98 del TRLRHL i
el seu import haurà d’ingressar-se abans de la matriculació del vehicle en les Entitats
col·laboradores que a este efecte designe la Tresoreria municipal.
L'autoliquidació prevista en esta Ordenança fiscal podrà obtindre’s tant presencialment en
les oficines del SAT com a través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament:www.onda.es i una
vegada generada es farà el seu ingrés en les Entitats col·laboradores. El dit document no
tindrà validesa fins que no es vaig efectuar el seu ingrés.
Article 14. Padró o Cens de contribuents
1. Anualment amb les dades dels vehicles en alta de l’exercici anterior, es formarà per
l’Administració municipal un Padró o Cens de contribuents en què constarà, davall un
número d’orde correlatiu des del primer fins a l’últim contribuent, la matrícula del vehicle, la
data d’alta i de transferència, si és el cas, el nom i cognoms de la persona natural o raó o
denominació social de la persona jurídica o entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària titular de vehicle, domicili fiscal, marca del vehicle, clase del vehicle, base
imposable i quota aplicada d’acord amb la tarifa.
2. Este Padró o Cens es formarà incorporant la totalitat d’altes, baixes i modificacions
declarades en les Direccions Provincials de Tràfic fins al 31 de desembre de cada any.
3. El Padró s’exposarà al públic pel termini de 30 dies perquè els legítims interessats puguen
examinar-ho i si és el cas formalitzar les reclamacions oportunes. L’exposició al públic
s’anunciarà en el Butlletí oficial de la província i en un diari dels de major difusió de la
província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels subjectes
passius.
Article 15. Instrument de cobrament i pagament de l’impost
1. El cobrament de l’impost es realitzarà per mitjà de rebuts tributaris dins dels reglamentaris
períodes de cobrança o si és el cas , acord de la Corporació municipal, amb aplicació de la
normativa vigent sobre procediment de recaptació.

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan estos es reformen de manera que
altere la seua classificació als efectes del present impost, els subjectes passius hauran de
sol·licitar l'alta en este impost, tant presencialment en les oficines del SAT com a través de la
web oficial de l’Ajuntament: www.onda.es. A este efecte hauran d’acompanyar la
documentació acreditativa de la seua compra o modificació, certificat de característiques
tècniques i el Document Nacional d’Identitat o Codi d’Identificació Fiscal del subjecte passiu
junt amb l’autoliquidació ingressada que es refereix l’article 13 d’esta Ordenança fiscal.
En el cas que l’alta es realitze a través de la web, l’interessat haurà de presentar
degudament escanejat tant el justificant de l’ingrés de l’impost com la documentació
anteriorment indicada.
Esta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional en tant que per l’oficina
gestora no es comprove que la mateixa s’ha efectuat per mitjà de la correcta aplicació de les
normes reguladores de l’Impost.
3. No serà preceptiva la notificació expressa de la seua inclusió en el corresponent padró,
sempre
així s’arreplegue expressament en l’autoliquidació que servisca d’alta en l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
4. Les Direccions Provincials de Tràfic no tramitaran els expedients de baixa o transferència
de vehicles si no s’acredita prèviament el pagament de l’impost, inclús l’última quota
meritada.
Article 16. Obligacions del contribuent
1. Els que sol·liciten davant de la Direcció Provincial de Tràfic la matriculació o la certificació
d’aptitud per a circular d’un vehicle, hauran d’acreditar prèviament el pagament de l’impost.
2. Els titulars dels vehicles, quan comuniquen a la Direcció Provincial de Tràfic la reforma
dels mateixos, sempre que altere la seua classificació a l’efecte d’este impost, així com
també en els casos de transferència hauran d’acreditar prèviament davant de la referida
Direcció Provincial el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament de l’impost, sense
perjuí que siga exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes pel dit
concepte meritades, liquidades,
presentades al cobrament i no prescrites. S’exceptua de la referida obligació d’acreditació el
supòsit de baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d’antiguitat.
3. Les Direccions Provincials de Tràfic no tramitaran els expedients si no s’acredita el
pagament de l’impost, en els termes establits en els apartats anteriors.
4. En casos de manifest error de fet (transcripció errònia de les dades del titular del vehicle o
de la matrícula del mateix, de la potència fiscal, de la càrrega útil...) i amb la justificació
prèvia documental del mateix, es podrà sol·licitar l’anul·lació del rebut del padró d’este
impost, amb el pagament previ d’una declaració-liquidació pel mateix concepte en què s’haja
verificat la corresponent rectificació.
El rebut erroni s’inclourà en un expedient de baixes de documents cobradors acompanyat de
tota la justificació documental de l’error de fet i de la liquidació substitutòria abonada, per a la
seua corresponent anul·lació per duplicitat tributària per l’òrgan competent.

INFRACCIONS I SANCIONS
Artículo17
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general
tributària i la seua normativa de desplegament.
NORMES COMPLEMENTÀRIES
Article 18
En el no previst en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació , inspecció i recaptació d’esta taxa, es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei
general tributària i la resta de lleis estatals reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades per al seu desplegament i la resta de legislació vigent de caràcter local
i general que se li aplique, segons prevé l’article 12 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
VIGÈNCIA
Article 19
Esta Ordenança començarà a regir l’1 de gener del 2011, una vegada aprovada
definitivament i continuarà en vigor fins que s’acorde la seua derogació o modificació, si és
el cas.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d’esta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desplegament i aquells en què es facen remissions
a preceptes d’esta s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que
porten causa.
Segon. Publicar l’anunci d’informació pública i audiència als interessats, pel termini mínim de
trenta dies, per a la presentació de reclamacions o suggeriments, en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en un diari dels de major difusió de la província i en el Butlletí Oficial de la
Província. En el cas, de que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional, sense necessitat d’acord
plenari.
Tercer. L’acord definitiu adoptat després de la resolució de les reclamacions presentades o
l’acord provisional elevat automàticament a la categoria de definitiu junt amb el text íntegre
de l’aprovació de l’Ordenança fiscal, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sense
que entre en vigor fins que s’haja dut a terme la dita publicació.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova
per unanimitat.

1.12.3. Proposta d'aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
Taxa per arreplega, tractament i eliminació de residus sòlids urbans.
Vista la proposa que diu:
“Juan Miguel Salvador Pérez, fent ús de les facultats concedides per l’article 21.1 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 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 d’aprovar la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per arreplega, tractament i eliminació de residus
sòlids urbans abans de la finalització del present exercici, per a la seua entrada en vigor l’1
de gener de 2011 i atés que el present assumpte no va poder ser dictaminat per la Comissió
Informativa d’Hisenda per qüestió de terminis, formule la proposta següent:
Vist que este Ajuntament en el seu desig d’impulsar l’ocupació i aplicació de les tècniques i
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, per al desenrotllament de la seua activitat i
l’exercici de les seues competències, amb les limitacions que a la utilització d’estos mitjans
establixen la Constitució i les lleis, considera necessari a fi d’acostar la gestió dels seus
tributs al ciutadà a través dels dits mitjans, adequar la redacció de la dita ordenança fiscal
als processos de modernització a introduir.
Vist que la raó que motiva la modificació de l’ordenança fiscal és introduir en la mateixa, la
possibilitat que el ciutadà puga gestionar en seu electrònica l’alta de la Taxa, obtenint per
esta via tant el document amb què efectuar l’ingrés de la Taxa així com una vegada efectuat
el mateix, presentar telemàticament la sol·licitud d’alta, el justificant d’ingrés i la
documentació, tot això degudament escanejat.
Les modificacions a introduir són les següents:
-Nova redacció dels articles 8.2 i 9.1 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per
arreplega, tractament i eliminació de residus sòlids urbans.
“DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 8.2
Els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en el padró, presentant a este efecte
ben presencialment en les oficines del SAT o a través de la pàgina web oficial de
l’Ajuntament: www.onda.es, la corresponent declaració d’alta i ingressant per mitjà
d’autoliquidació la quota prorratejada que els corresponga. Serà necessari acreditar en l’alta
el número de referència cadastral i el número fix del local o immoble que es tracte i la
titularitat de l’immoble.
En el cas que l’alta es realitze a través de la web, l’interessat haurà de presentar
degudament escanejat tant el justificant de l’ingrés de la Taxa com la documentació
corresponent.
Esta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional en tant que per l’oficina
gestora no es comprove que la mateixa s’ha efectuat per mitjà de la correcta aplicació de les
normes reguladores de la Taxa.
L'autoliquidació prevista en esta Ordenança fiscal podrà obtindre’s tant presencialment en
les oficines del SAT com a través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament: www.onda.es i

una vegada generada es farà el seu ingrés en les Entitats col·laboradores. El dit document
no tindrà validesa fins que no es vaig efectuar el seu ingrés.
ALTES, BAIXES I CANVIS DE TITULARITAT
Article 9.1
1. Les persones naturals o jurídiques subjectes a l’obligació de contribuir per esta taxa,
presentaran ben presencialment en les oficines del SAT com a través de la web oficial de
l’Ajuntament: www.onda.es, la corresponent declaració d’alta per a la seua inclusió en el
padró, amb indicació dels elements essencials per a l’autoliquidació de la quota
corresponent, que no precisarà de notificació individual.
Les altes es produiran per:
a) Canvi de domini de l’immoble o de titularitat de l’activitat realitzada en el mateix, la qual
cosa s’acreditarà per mitjà de document públic.
b) Primera ocupació de l’immoble.
c) Alta en el subministrament d’aigua potable o d’energia elèctrica.
d) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.”
Vist l’informe d’Intervenció de data 26 d’octubre de 2010.
Considerant que el fonament legal d’esta Ordenança fiscal, es troba en els articles 4.1a) i b)
i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
els articles 15 al 19 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Real Decret 2/2004, de 5 de març.
Considerant que el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
apareix regulat en els articles 49, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, amb les peculiaritats previstes en els articles 16.1 i 17 del Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret 2/2004, de 5 de març.
Considerant que la competència per a l’aprovació de les Ordenances fiscals correspon al Ple
de la Corporació amb el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres
presents de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2 d) i 47.1) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar inicialment el text de l’Ordenança fiscal que a continuació es relaciona:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ARREPLEGA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

FONAMENT I NATURALESA

Article 1
L’Ajuntament d’Onda (Castelló), fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142
de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i de conformitat amb el que disposen els artícles 15 a 19 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós la llei reguladora de les
hisendes locals, estableix la Taxa per arreplega, tractament i eliminació de residus sòlids
urbans, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
FET IMPOSABLE
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servici de recepció obligatòria
d’arreplega, tractament i eliminació de residus sòlids urbans de vivendes, allotjaments i
locals o establiments on s’exercixen activitats industrials, comercials, professionals,
artístiques i de servicis.
2. La recepció del servei d’arreplega de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels
mateixos es considera obligatòria en aquells districtes, zones, sectors, carrers o places on
es preste.
3. No s’inclouen entre els serveis gravats per esta taxa, l’arreplega, tractament i eliminació
d’aquells residus, matèries o materials de tipus perillós, contaminant, corrosiu o l’arreplega o
abocament dels quals requerisca l’adopció d’especials mesures higièniques, de
seguretat,etc
4. No estan subjectes a la taxa aquells locals situats en polígons industrials, que tinguen
establit el seu propi servici d’arreplega selectiva de residus sempre que existisca prèviament
un conveni o acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament pel qual es reglamenten les condicions
del servici d’arreplega de fems.
SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES
Article 3
1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària(LGT) que
ocupen o utilitzen les vivendes i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques
en què es preste el servici, ja siga a títol de propietari o d’usufructuari, habitacionistas,
arrendatari o, inclús de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari de les
vivendes o locals, que podran repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes als usuaris de
aquelles, beneficiaris del servici.
Quant a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles
41 a 43 de la LGT.
EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS

Article 4
No podran reconéixer-se exempcions, reduccions o beneficis fiscals que els expressament
previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats
internacionals.
BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE
Article 5
1. La base imposable d’esta taxa es determinarà tenint en compte les característiques de la
utilització o ocupació dels immobles pels distints subjectes passius tant d’organismes públics
com particulars, tant en règim de vivenda o per a l’exercici de qualsevol activitat de caràcter
empresarial, industrial, comercial, professional o de servicis que es realitzen en els mateixos
i si és el cas, en funció de les característiques de l’activitat que s’exercisca.
2. La base liquidable serà el resultat d’aplicar a la base imposable les reduccions que es
regulen en esta ordenança fiscal, així com qualsevol altra que legalment s’establisca.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà
en funció de la naturalesa i destí dels immobles. A estos efectes, s’entén per unitat de local
cada unitat cadastral independent. La quantitat de fem a arreplegar queda limitada a 20
quilograms diaris,salvo el que disposa l’apartat sext d’este Article
2. A este efecte s’aplicaran les següents tarifes, que tenen caràcter trimestral:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Epígrafe
Viviendas
Locales de uso indeterminado, no comerciales ni industriales, ni profesionales o de
servicios
Hoteles, pensiones, casas de huéspedes, centros hospitalarios, colegios
Supermercados, economatos y cooperativas.
Almacenes y locales destinados al comercio al por mayor
Carnicerías, pescaderías o similares de alimentación
Restaurantes, cafeterías, pubs, bares, tabernas, etc
Cines, teatros, salas de fiestas, discotecas, salas de bingo, etc
Otros locales comerciales al por menor no incluidos en apartados anteriores
Establecimientos y locales destinados a actividades profesionales, artísticas y de
servicios como son entre otros oficinas bancarias, gestorías, despachos
profesionales, asesorías, oficinas administrativas, peluquerías,etc.
Locales Industriales.

€
9,73
11,68
27,06
62,22
29,20
26,02
35,03
35,03
28,02

28,02
62,22

3. Les tarifes seran en les zones d’Onda separades del nucli urbà on el servici d’arreplega
de fems es preste :

-Menys de 6 mesos a l’any:

5, 80 euros

-Més de 6 mesos a l’any:

10, 43 euros

-En les zones “Els Pedrissetes”, “Cuadra del Rei” i “Sitjar Baix”:

11, 35 euros

4. En el cas que una oficina o establiment es trobe ubicat en la mateixa vivenda sense
separació, s’aplicarà únicament la tarifa corresponent al despatx o establiment, quedant en
ella compresa la corresponent a vivenda.
5. En el cas que en un mateix local es desenrotllen dos activitats, s’aplicarà la tarifa
corresponent a l’activitat que tinga més importància des del punt de vista econòmic.
6. En el supòsit de locals la producció de residus del qual siga superior a 20 Kg diaris, que
requerisquen la instal·lació d’un contenidor addicional per a l’arreplega, en tot cas, amb la
sol·licitud prèvia de l’interessat i informe favorable de l’enginyer municipal, abonaran una
quantia addicional de 180,12 euros per cada contenidor.
MERITE
Article 7
1. Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir des del moment que s’inicie la prestació
del servei, entenent-se iniciada donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix,
quan estiga establit i en funcionament el servei municipal d’arreplega de residus sòlids
urbans, tractament i eliminació dels mateixos en els districtes, zones sectors, carrers o
places on figuren les vivendes o locals utilitzats pels contribuents subjectes passius de la
taxa.
2. Establit i en funcionament el referit servei, les quotes es meritaran el primer dia de cada
trimestre natural i el període impositiu comprendrà el trimestre natural sense perjuí del que
estableix l’apartat següent.
3. En els casos d’inici en l’ús del servei, si el dia del començament no coincideix amb el
trimestre natural, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de mesos naturals
que resten per a finalitzar el trimestre, inclòs el del començament.
DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 8
1. D’acord amb la potestat reconeguda per l’article 27 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(TRLRHL), s’estableix el règim d’autoliquidació d’esta taxa.
2. Els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en el padró, presentant a este
efecte tant
presencialment en les oficines del SAT o a través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament:
www.onda.es, la corresponent declaració d’alta i ingressant per mitjà d’autoliquidació la
quota prorratejada que els corresponga. Serà necessari acreditar en l’alta el número de
referència cadastral i el número fix del local o immoble que es tracte i la titularitat de

l’immoble.
En el cas que l’alta es realitze a través de la web, l’interessat haurà de presentar
degudament escanejat tant el justificant de l’ingrés de la Taxa com la documentació
corresponent.
Esta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional en tant que per l’oficina
gestora no es comprove que la mateixa s’ha efectuat per mitjà de la correcta aplicació de les
normes reguladores de la Taxa.
L'autoliquidació prevista en esta Ordenança fiscal podrà obtindre’s tant presencialment en
les oficines del SAT com a través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament: www.onda.es i
una vegada generada es farà el seu ingrés en les Entitats col·laboradores. El dit document
no tindrà validesa fins que no es vaig efectuar el seu ingrés.
3. Quan l’Ajuntament conega, bé d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol
variació de les dades que figuren en el padró, es duran a terme en este les modificacions
corresponents i els seus efectes econòmics tindran lloc en el trimestre següent a aquell en
què s’haja tingut coneixement de la corresponent variació.
4. El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment, per mitjà de rebut derivat del padró
dins del període de cobrança.
5. Una vegada finalitzat el trimestre s’efectuarà una liquidació complementària a aquells
locals que superen el límit màxim de 20 Kg per dia i que hagueren requerit la instal·lació d’un
contenidor addicional per a l’arreplega, en tot cas amb la sol·licitud prèvia de l’interessat i
informe favorable de l’enginyer municipal.
6. Els ingressos anteriors s’efectuaran en les entitats col·laboradores que a este efecte es
designen per la Tresoreria Municipal.
7. Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari de cobrança seran
exigibles per via administrativa de constrenyiment d’acord amb la Llei General Tributària i la
seua normativa de desplegament.
ALTES, BAIXES I CANVIS DE TITULARITAT
Article 9
1. Les persones naturals o jurídiques subjectes a l’obligació de contribuir per esta taxa,
presentaran tant presencialment en les oficines del SAT com a través de la web oficial de
l’Ajuntament: www.onda.es, la corresponent declaració d’alta per a la seua inclusió en el
padró, amb indicació dels elements essencials per a l’autoliquidació de la quota
corresponent, que no precisarà de notificació individual.
2.También estaran obligats els contribuents inclosos en el padró, a la presentació de la
corresponent declaració de baixa que únicament es produirà per:
a) Canvi de domini de l’immoble o titularitat de l’activitat realitzada en el mateix, la qual cosa
s’acreditarà per mitjà de document públic.
b) Cessament d’activitat acreditada per la baixa en l’Impost d’Activitats Econòmiques o en
els subministraments d’aigua potable o d’energia elèctrica.
c) Ruïna, derrocament o destrucció de l’immoble que es tracte, degudament acreditada.
d) Desocupació d’immobles, acreditant-se per les baixes en els subministraments d’aigua

potable o d’energia elèctrica.
3. S’haurà de presentar en tot cas declaració en el cas de canvi de titularitat d’un immoble,
amb indicació de les dades personals i domicili fiscal del nou propietari, aplicant-se a estos
efectes l’article 48 de la Llei General Tributària.
L’incompliment de tal obligació produirà la continuació de la subjecció del transmetent al
pagament de la taxa corresponent a l’immoble.
4. Per a la tramitació de les variacions es presentaran en l’Ajuntament, tant la declaració
d’alta, baixa o alteració, com els corresponents documents justificatius que acrediten les
mateixes, dins del termini d’un mes, a comptar de que es produïsca el fet que motive l’alta,
la baixa o la variació.
5. Les declaracions de baixa i de canvi de titularitat produiran efecte en el trimestre següent
al de presentació de les mateixes.
6. L’omissió de les declaracions d’alta serà esmenada per l’Ajuntament prèvia verificació de
la seua procedència.
PADRÓ FISCAL
Article 10
Trimestralment es formarà un padró de subjectes passius, incorporant les variacions, altes i
baixes produïdes en el trimestre anterior, que permetrà la gestió i recaptació de la present
taxa per mitjà de rebuts a satisfer dins del corresponent període de cobrança.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 11
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions
que a les mateixes corresponguen en cada cas caldrà ajustar-se al que disposa la Llei
General Tributària.
NORMES COMPLEMENTÀRIES
Article 12
En el no previst en la present ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió ,
inspecció i recaptació d’esta taxa, es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei General
Tributària i en les altres lleis de l’estatals reguladores de la matèria, així com les disposicions
dictades per al seu desplegament i la resta de legislació vigent de caràcter local i general
que s’aplique, segons l’article 12 del Text refós de la llei d’hisendes locals, o qualsevol
norma reglamentària que puga ser aplicat .
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d’esta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desplegament i aquells en què es facen remissions

a preceptes d’esta s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que
porten causa.
ENTRADA EN VIGOR
Esta Ordenança fiscal començarà a regir l’1 de gener del 2011, una vegada aprovada
definitivament i després de la seua publicació en el Butlletí oficial de la província, continuant
en vigor fins que s’acorde la seua derogació o modificació, si és el cas.
Segon. Publicar l’anunci d’informació pública i audiència als interessats, pel termini mínim de
trenta dies, per a la presentació de reclamacions o suggeriments, en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en un diari dels de major difusió de la província i en el Butlletí Oficial de la
Província. En el cas, de que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional, sense necessitat d’acord
plenari.
Tercer. L’acord definitiu adoptat després de la resolució de les reclamacions presentades o
l’acord provisional elevat automàticament a la categoria de definitiu junt amb el text íntegre
de l’aprovació de l’Ordenança fiscal, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sense
que entre en vigor fins que s’haja dut a terme la dita publicació.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova
per unanimitat.
1.12.4. Moció del Grup Popular sobre el Pla de Vivenda i Rehabilitació 2009-2012.
Seguidament es dóna compte de la Moció següent:
“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 Gobierno de España ha tomado la decisión de reducir drásticamente el número y cuantía
de las ayudas estatales a familias y empresas en el marco del Plan de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012, concertado con las comunidades autónomas.
El pasado mes de julio la ministra de Vivienda anunció un recorte radical de las ayudas
estatales del Plan de Vivienda 2009-2012 concertado con las comunidades autónomas.
Decisión que se adoptó unilateralmente, sin ninguna negociación, ni siquiera una consulta
previa, con las comunidades autónomas con las que el Gobierno ha firmado convenios para
desarrollar ese Plan, que ahora se van a quedar sin cumplir.
Esta actuación del Gobierno de España va a suponer un retroceso, sin precedentes, en los
más de 20 años que se vienen desarrollando planes de vivienda concertados entre el
Estado y las comunidades autónomas.

Todo esto se suma al incremento del IVA sobre la vivienda, que entró en vigor en julio, y la
eliminación de las deducciones en el IRPF por la adquisición de vivienda habitual prevista en
la Ley de Economía Sostenible que está tramitando ahora el Congreso de los Diputados.
El recorte de las ayudas estatales estatal altera unilateralmente las condiciones del Plan
Autonómico de Vivienda, impidiendo que se pueda desarrollar como estaba previsto, y
supone un nuevo freno para la construcción.
Este nuevo recorte de derechos sociales del Gobierno de España conseguirá que los
ciudadanos de la Comunitat dejemos de percibir 160 millones de Euros en ayudas, y más de
23.000 familias se verán perjudicadas, también frenarán inversiones privadas de cientos de
millones de Euros en construcción y se dejarán de crear miles de puestos de trabajo,
además muchas familias y empresas tendrán que soportar unos intereses de los préstamos
muy superiores a los de la vivienda libre, en algunos casos casi el doble que los actuales.
La Generalitat Valenciana ha remitido al Ministerio de Vivienda unas alegaciones al proyecto
de Real Decreto del Ministerio de Vivienda, en las que se rechazan todas las medidas
previstas, se reclama que se paralice y se cumplan todos los compromisos que había
asumido el Gobierno de acuerdo con las condiciones actuales, sin ningún recorte.
El Consejo Asesor de Vivienda en la reunión que tuvo lugar el 20 de septiembre de 10
aprobó por unanimidad, con la participación de los representantes de las empresas del
sector, los sindicatos y las asociaciones de consumidores, los mismos criterios que se
postulan en las alegaciones remitidas desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda al Ministerio de Vivienda.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal Popular de Onda somete a la consideración
del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
PRIMERO.- Reclamar al Gobierno de España que garantice que, de acuerdo con el ReaI
Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el plan estatal de vivienda y
rehabilitación 2009-2012, y con el Convenio firmado por la Generalitat y el Ministerio de
Vivienda para su ejecución en la Comunidad Valenciana, todas las ayudas que tramite la
Generalitat reciban íntegramente la financiación estatal vista en dichas normas, sin ningún
recorte en la cuantía o número de las mismas.
SEGUNDO.- Apoyar las alegaciones presentadas por la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda contra el proyecto de Real Decreto de modificación del Plan de
Vivienda que está tramitando el Ministerio de Vivienda.
TERCERO.- Solicitar la retirada de dicho proyecto de Real Decreto y el mantenimiento de
todos los compromisos asumidos por el Gobierno hasta el año 2012 en virtud del Real
Decreto 2066/2008 y del Convenio con la Generalitat citados.
CUARTO.- Reclamar al Presidente del Gobierno de España que suprima de manera
inmediata el Ministerio de Vivienda, y que los recursos presupuestarios así ahorrados se
destinen a cumplir en su integridad el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.”
El senyor Ibáñez Bordonau diu que eliminen el punt quart de la Moció per la desaparició del
Ministeri de la Vivenda i assenyala que la mateixa reflecteix el sentir del Consell Assessor de
la Vivenda de la Comunitat Valenciana. Igualment critica la eliminació de subvencions del
Govern a ciutadans, empresaris i urbanitzadors i diu que aquest és un retall social que

perjudica als ciutadans.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, senyor Navarro Andreu
(Grup Socialista), respon que la competència en matèria de vivenda és de la Generalitat
Valenciana. Al respecte diu que el que el Ministeri ha fet és reorientar les prioritats del Pla de
Vivenda i Rehabilitació mentre que la Generalitat ha reduït un 30% el pressupost en matèria
de vivenda en l'exercici 2009-2010, en setembre ha eliminat els 5.600.000 euros en
concepte d'assegurances obligatòries per a les 8.000 vivendes de la xarxa de mediació
valenciana de lloguer i les Corts han refusat la petició del partit socialista de crear un pla de
xoc de 1.000.000 euros en préstecs reintegrables per donar eixida a les vivendes en “stock”.
Sobre la Moció es pregunta per què no s'ha presentat en altres ajuntaments i diu que li
haguera agradat que s'haguera personalitzat en Onda mitjançant el desenvolupament per
part de l'Institut Valencià de la Vivenda de les unitats preparades per l'Ajuntament. Acaba
dient que la Moció es deu retirar perquè només vol culpabilitzar al Govern central i que
s'hauria de reestructurar i consensuar.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau diu que no s'ha debatut
sobre el fons de la Moció i per la qual cosa no sap si al PSOE li sembla bé el retall o no.
Sobre les competències respon que l'Estat és qui ha fet el retall i per això la Moció es
dirigeix a ell i sobre personalitzar la Moció a Onda contesta que no és possible perquè en
vint-i-tres anys no s'ha fet cap promoció de vivenda protegida pública. Acaba dient que sols
demanen que es complisca el Pla de Vivenda.
Tanca les intervencions el senyor Navarro Andreu responent que les competències són les
que són i que en juliol de 2010 la Conferència Sectorial de la Vivenda optà per prioritzar
davant de la necessitat de reduir la despesa pública amb la qual cosa està d'acord. Sobre la
promoció de vivenda protegida pública en els últims vint-i-tres anys diu que s'ha fet poca
però si s'ha fet i recorda l'actuació al carrer Vila-real cantó Metge Gimeno. Acaba anunciant
el vot en contra del seu Grup.
L'alcalde sotmet a votació la Moció, la qual se desestima per majoria absoluta 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, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular) i a Mª Isabel Ruíz Alonso
(Grup España 2000).
– 12 vots en contra que corresponen a Juan Miguel Salvador Pérez, Mª Lidón Adelantado
Puchal, Enrique Navarro Andreu, 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)
–

1.12.5. Moció del Grup Bloc en relació a la Iniciativa legislativa Popular “Televisió
sense fronteres”.
A continuació es dona compte de la Moció següent:
“Vicent Martí i Colera, com a portaveu del Grup Municipal del BLOC, d'acord amb l'article
97.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
proposa al Ple de la corporació de l'Ajuntament de Onda l'aprovació de la següent
MOCIÓ

La Constitució Espanyola estableix en l'article 3 el principi de protecció del pluralisme
lingüístic. L'apartat tercer d'aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders
públics de l'Estat d'especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats
lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D'una manera més específica,
l'article 20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l'accés dels grups sociais i
polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es
respecte el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d'Espanya. Aquesta última
previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a
l'hora de promoure i difondre el plurilingüisme.
Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l'any 2001 per part de l'Estat
espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix
obligacions específiques de protecció d'aquestes llengües en l'àmbit dels mitjans de
comunicació. L'article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts respecte dels
Mitjans de comunicació, disposa en l'apartat segon que: Les parts es comprometen a
garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països
veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d'una llengua regional o
minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d'emissions de ràdio i de televisió dels països
veïns en aquesta llengua.
Segons que han assenyalat els organismes del Consell d'Europa, aquest compromís
comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a
garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on
es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima (Explanatory
Report to the European Charter for Regional or Minority Languages, paràgraf 11).
Malgrat tota aquesta legislació i normativa, les emissions de TV3 i de la resta de canals
públics catalans al País Valencià han patit contínuament entrebancs per part dels poders
públics. Des de 1985, any en el qual l'aleshores Delegat del Govern Espanyol, del PSOE, va
clausurar un repetidor instal·lat per un grup de radioaficionats, fins a l'any 2007, en el qual el
Consell Valencià, del PP, va executar el tancament forçós dels repetidors de TV3 al País
Valencià, la situació de les emissions en territori valencià del conjunt de canals públics
catalans mai no ha estat definitivament solucionada. Darrerament, la manca de voluntat del
PP valencià d'arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya per tal que
les emissions de les televisions públiques d'ambdós territoris es pogueren veure al País
Valencià i a Catalunya, va quedar clarament reflectida en el vot contrari a les Corts
Valencianes, al maig de 2009, d'una iniciativa defensada pel diputat i Secretari General del
BLOC, Enric Morera; aquesta iniciativa pretenia instar el Govern Central a solucionar els
problemes tècnics adduïts pel Consell, amb la posada en marxa d'un multiplex, alhora que
es demanava al Consell i a la Generalitat de Catalunya a aplicar la reciprocitat en les
emissions dels seues respectius canals televisions públics.
Finalment, aquesta mateixa setmana, el Govern Espanyol ha rebutjat la tramitació de la
Iniciativa Legislativa Popular "Televisió sense fronteres", que havia rebut el suport de més
de 650.000 signatures arreu de l'Estat Espanyol (150.000 més de les necessàries), i en la
qual es planteja l'aprovació d'una llei que garantisca la recepció de les ràdios i televisions en
les llengües catalana, basca i gallega entre els territoris dels seus respectius àmbits
lingüístics. Amb aquesta acció, el Govern Central pretén evitar que la ILP siga ni tan sols
debatuda en el Congrés dels Diputats, fet que es produiria per primera vegada des que
existeix la possibilitat de presentar Iniciatives Legislatives Populars.
És per tot açó que l'Ajuntament d'Onda, i a proposta del BLOC, acorda:

- Instar el Govern Central a prestar conformitat a la tramitació de la Iniciativa Legislativa
Popular “Televisió sense fronteres”, per tal de garantir les emissions de totes les televisions
realitzades total o parcialment en la nostra llengua pròpia en el conjunt del domini lingüístic.
- Instar el Consell Valencià a arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de
Catalunya pel que fa a les emissions de TV3 i els altres canals públics catalans i Canal 9 i la
resta de canals públics valencians, que permeta que tots siguen rebuts en el conjunt del
territori valencià i català.”
El portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, justifica la Moció perquè el Partit Popular
des de València ha anat tancant els repetidors de TV3 i l'única forma de seguir veient TV3
sense passar per les televisions de pagament era presentar la iniciativa legislativa popular
per tal que l'Estat faça que totes les televisions autonòmiques es pugen veure en la seua
àrea d'influència. Finalment diu que com el partit socialista de moment i en principi era
contrari a la iniciativa legislativa popular i el problema està tant a València com a Madrid
presenta aquesta Moció per si s'escau a tothom aprovar-la.
L'alcalde sotmet a votació la Moció, la qual s'aprova per unanimitat.
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 22
de setembre fins el 19 d'octubre de 2010, que se corresponen amb els números 2.034 al 2.263.
2.2. Dació de comptes de la informació comptable corresponent al tercer 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
establix 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, dóna compte al Ple Municipal de la
documentació següent:
A) Execució del Pressupost d'Ingressos corrents a 30 de setembre de 2010:
a) Estat d'execució del Pressupost d'Ingressos corrents.
b) Estat de cancel·lació de drets d'Ingressos del Pressupost corrent.
B) Execució del Pressupost de Gastos i les seues Modificacions a 30 de setembre de 2010:
a) Estat de modificacions del Pressupost corrent.
b) Estat d'execució d'imports del Pressupost corrent.
c) Estat d'execució de crèdits del Pressupost corrent.
d) Estat de Crèdits disponibles del Pressupost corrent.
e) Estat d'execució de saldos de crèdito del Pressupost corrent.
C) Movimento i situació de la Tresoreria a 30 de setembre 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. Dació de compte del compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Vist l'informe de la tresorera, de data 6 d'octubre de 2010, en el que consten les dades en relació
amb el compliment dels terminis previst en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les
obligacions.
Vist l'informe de la interventora acctal., de data 14 d'octubre de 2010, en el que consten les
dades en relació amb les factures sense tramitar el reconeixement de l'obligació transcorreguts
més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures.
En compliment dels articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, es dóna compte al Ple Municipal de la informació següent:
-Obligacions pagades entre el 07.07.2010 i el 30.09.2010, dins del termini de venciment:
NÚM.. Obligacions pagades…. 199. Import brut: 1.674.240,02 €
- Obligacions pagades entre el 07.07.2010 i el 30.09.2010, fora del termini de venciment:
ZERO.
- Obligacions pendents que incomplixen el termini de pagament a 30.09.2010: ZERO.
- Factures sense tramitar el reconeixement d'obligació, transcorreguts més de tres mesos
des del seu registre, entre el 07.07.2010 i el 30.09.2010: ZERO.

Els membres de la Corporació queden assabentats.
2.4. Dació de compte de l'Avanç de Liquidació del Pressupost General de 2010 a data 30
de setembre de 2010.
Vist l'informe de la interventora acctal., de data 14 d'octubre de 2010, en el que consten les
dades de l'avanç de la Liquidació del Pressupost General de l'exercici 2010, a data 30 de
setembre de 2010, en compliment del que disposa la Regla 111 de l'Orde EHA/4041/2004,
de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Local, publicada en el BOE núm. 296, de 9 de desembre, té a bé emetre el següent,
Pel que es dóna compte al Ple Municipal de la informació següent:
Primer. Examinada la documentació que integra l'avanç de la Liquidació del Pressupost de
l'Exercici 2010, a data 30 de setembre de 2010, i que consta de :
- Estats d'execució del Pressupost.
- Estat de Tresoreria.
- Estat de modificacions de crèdit.
- Liquidació del Pressupost de Gastos.
- Liquidació del Pressupost d'Ingressos.
- Estat situació moviments no pressupostaris.
- Resultat Pressupostari
- Romanent de Tresoreria.

L'avanç de la Liquidació del Pressupost General de l'Exercici 2010, a data 30 de setembre,
presenta el detall següent:
IMPORTS AVANÇ
LIQUIDACIÓ A
30.09.2010

CONCEPTE
Fons líquids a 30.09.2010.

7.007.475,28

Drets pendents de cobrament a 30.09.2010

9.586.350,44

Obligacions pendents de pagament a 30.09.2010

3.272.118,32

Romanent de Tresoreria total

13.321.707,40

Saldos de cobrament dubtós
Excés de finançament afectada

935.019,18
3.127.038,14

Romanent de tresoreria per a gastos generals

9.259.650,08

Drets reconeguts nets a 30.09.2010

26.300.742,08

Obligacions reconegudes netes a 30.09.2010

20.577.626,74

Resultat Pressupostari a 30.09.2010

5.723.115,34

Segon. En el càlcul dels 9.259.650,08 € del romanent de tresoreria; de 7.007.475,28 de fons
líquids, més 9.586.350,44 de drets pendents de pagament,
menys 3.272.118,32
d'obligacions pendents de pagament, destacar la quantitat de les obligacions pendents de
pagament del pressupost corrent a 30.09.2010, que és de 14.637,45 euros.
Tercer. Del Resultat Pressupostari, en l'avanç de la liquidació a 30 de setembre de 2010,
amb 26.300.742,08 de drets reconeguts nets i 20.577.626,74 d'obligacions reconegudes
netes, es desprén que els recursos obtinguts han permés el finançament de tots els gastos
realitzats, existint, a més un superàvit de 5.723.115,34 €.
Quart. L'estat d'execució d'ingressos a 30.09.2010 ens facilita les següents dades
significatives:
* Drets reconeguts nets ……….. 26.300.742,08 €,

50,93 % s/cdtos.definitius

* Recaptació neta …………………… 20.677.307,58 €

78,62 % s/drets recon.

Quint. De l'estat d'execució de gastos a 30.09.2010 destaquen les dades següents:
* Obligacions reconegudes netes ….. 20.577.626,74 €

39,84 % s/cdtos.definitius

* Pagaments realitzats ……………… 20.562.369,29 €

99,92 % s/obligac.reconoc.

Comparant els pagaments realitzats amb la recaptació neta, veiem que la recaptació
obtinguda és superior als pagaments realitzats en 114.938,29 euros.

Sext. A les dades anteriors, afegirem les dades sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que en l'article tercer
establix que les Administracions tenen l'obligació d'abonar el preu de les obligacions dins
dels cinquanta-cinc dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obra o dels
corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del contracte.
-Obligacions pagades entre el 07.07.2010 i el 30.09.2010, dins del termini de
venciment: NÚM.. Obligacions pagades: 199. Import brut: 1.674.240,02 €
-Obligacions pagades entre el 07.07.2010 i el 30.09.2010, fora del termini de
venciment: ZERO.
-Obligacions pendents que incomplixen el termini de pagament a 30.09.2010: ZERO.
-Factures sense tramitar el reconeixement d'obligació, transcorreguts més de tres mesos
des del seu registre, entre el 07.07.2010 i el 30.09.2010: ZERO.
Els membres de la Corporació queden assabentats.
2.5. 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.

