AJUNTAMENT
D'ONDA

ESBORRANY ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 7
Data: 31 de maig de 2010
Horari: de 19.30 a 22.00 h
Caràcter: ordinària
Lloc: Sala de plens
Assistents:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

–
–

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

1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 13 de maig de 2010.
1.3. Dictamen d'aprovació del Compte de Recaptació del Servici Provincial de Gestió
Tributària i Recaptació de l’any 2009.
1.4. Dictamen de denegació de la bonificació en l'IAE per utilització o producció d’energia de
sistemes de cogeneració, sol·licitada per Navarti Grupo S.A.
1.5. Dictamen d'aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns a 31.12.2009.
1.6. Dictamen d'Incoació de l’expedient de contractació de la Gestió de Serveis Públics,
Gestió de les piscines municipals.
1.7. Dictamen d'aprovació de la despesa plurianual corresponent al Programa “Menjar a
Casa”.
1.8. Dictamen d'aprovació del Compte General de l'exercici 2009.
1.9. Dictamen de resolució de la sol·licitud de revisió de Dolores Bellmunt Mezquita, per
nul·litat de ple dret de l'acord plenari d'adjudicació i aprovació definitiva del Programa
d'Actuació Integrada del sector SUR-20.
1.10.Dictamen de rectificació d'error aritmètic de l'acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en
sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010, d'aprovació de la sol·licitud de subvenció de
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a una Escola Taller.
1.11.Dictamen de rectificació d'error aritmètic de l'acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en
sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010, d'aprovació de la sol·licitud de subvenció de
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a un Taller d'Ocupació.
1.12.Dictamen d'aprovació de conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar
Social per a la gestió de les ajudes econòmiques individualitzades d'acolliments
familiars de menors, simples o permanents, amb família extensa o afí.
1.13.Dictamen sobre adopció de mesures socials de suport a la tercera edat.
1.14.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010.
El portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, assenyala que en el punt 1.5 de
l'esborrany de l'acta on diu: “Obert un segon torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos
acusa al senyor Salvador Pérez de demagog i explica que el seu Grup ha votat a favor en
les quatre ocasions en que el tema ha vingut al Ple”, hi ha un error perquè el que ell va dir és
que el seu Grup havia votat a favor en els quatre punts anteriors del Ple.
Amb la correcció esmentada, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 13 de maig de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió extraordinària del dia 13 de maig de 2010.

Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.3. Dictamen d'aprovació del Compte de Recaptació del Servici Provincial de Gestió
Tributària i Recaptació de l’any 2009.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 25 de maig de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Especial De
Comptes, fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret d'alcaldia número
2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist l'informe de la tècnic mitjà de Tresoreria, de data 18 de maig de 2010.
Vist que l'Ajuntament d'Onda té delegada la gestió de l'Impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana i rústica i l'Impost sobre activitats econòmiques, així com la recaptació
executiva dels deutes d'aquest Ajuntament, en la Diputació Provincial de Castelló.
Vist que com a conseqüència del que establix l'apartat anterior, per part de la Diputació de
Castelló, Servei de Gestió, Inspecció i Recaptació, es va presentar en el Registre General
de l'Ajuntament d'Onda, en data 4 de gener de 2010, amb registre d'entrada número 117, el
Compte de la gestió recaptadora corresponent a l'exercici 2009.
Propose:
Primer. Aprovar el Compte de gestió recaptadora, corresponent a l'exercici 2009, presentada
per la Diputació Provincial de Castelló, Servei de Gestió, Inspecció i Recaptació, davant de
l'Ajuntament d'Onda.
Segon. Traslladar el dit acord a la Diputació Provincial de Castelló, Centre de Gestió,
Inspecció i Recaptació.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova per unanimitat.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.4. Dictamen de denegació de la bonificació en l'IAE per utilització o producció
d’energia de sistemes de cogeneració, sol·licitada per Navarti Grupo S.A.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 25 de maig de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Especial de
Comptes, fent ús de les facultats que em delega el Decret número 2026 d’alcaldia, de data
29 d’agost de 2007.
Vist l’expedient 3136/2010/5, relatiu a la sol·licitud de bonificació del 25% en la quota de
l’Impost sobre activitats econòmiques, per utilitzar o produir energia a través de sistemes de
cogeneració, presentada per Navarti Grupo, S.A (CIF) el 30 d'abril de 2010.
Vist que la mercantil
l’Ordenança fiscal.

ha presentat la seua sol·licitud fora del termini assenyalat en

Considerant que l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques en
l’article 5 estableix:
d) Una bonificació del 25 % de la quota corresponent per als subjectes passius que tributen
per quota municipal i que utilitzen o produïsquen energia a partir de sistemes de
cogeneració.
Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permeten la
producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.
La bonificació serà de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se a l’Ajuntament dins del primer
trimestre de l’exercici a què ha d’aplicar-se acompanyant document acreditatiu de la
utilització o producció d’energia a partir de sistemes de cogeneració.
Considerant el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local(LRBRL), en relació a l’article 50 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
corresponen, en tot cas, al Ple les atribucions següents:
La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels
pressupostos, i la disposició de gastos en matèria de la seua competència i l’aprovació dels
comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Considerant el que disposa l’article 47 de la LRBRL, en el que s’estableix: Els acords de les
corporacions locals s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres
presents.
Considerant el que disposa l’article 12 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:
1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals es realitzarà d’acord amb
allò que s’ha previngut en la Llei General Tributària i en les altres Lleis de l’Estat reguladores
de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desplegament.
2. A través dels seus ordenances fiscals les entitats locals podran adaptar la normativa a
què es refereix l’apartat anterior al règim d’organització i funcionament intern propi de cada
una d’elles, sense que tal adaptació puga contravindre el contingut material de dita
normativa.
PROPOSE:
Primer. Denegar la bonificació del 25% de l’article 5. 2d) de l’Ordenança del IAE per
utilització o producció d’energia a partir de sistemes de cogeneració a la mercantil Navarti
Grupo, S.A per haver presentat la seua sol·licitud fora del termini previst.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova per unanimitat.”
Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) manifesta que el seu
Grup votarà a favor del dictamen per tractar-se d'una petició extemporània, però diu que el
crida l'atenció que l'equip de govern envie centenars de cartes a l'inici del curs escolar per
informar els pares i en canvi no ho haja fet en aquest cas amb les empreses. Acaba dient
que al ser un tema nou ha mancat publicitat i critica la falta de diligència de l'equip de
govern.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), respon al senyor Ibáñez Bordonau que
va ser la Diputació Provincial, com ell sap, la que va marcar les línies d'actuació i que
seguint aquestes es va encarregar a la patronal ASCER traslladar la informació. Acaba dient

que no li consta que cap Ajuntament haja traslladat la informació.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau respon que el que no ho
haja fet ningú no obsta haver informat a una dotzena d'empreses i no haguera estat de més
enviar dotze cartes.
Tanca les intervencions l'alcalde dient que la majoria d'Ajuntaments no ha aplicat aquesta
bonificació pel sector ceràmic i que als pares se'ls informa únicament quan escolaritzen als
seus fills per primera vegada. Acaba reiterant que era ASCER l'encarregada d'informar i que
es plantejarà informar a les empreses l'any vinent però demana que en aquest cas el senyor
Ibáñez Bordonau no l'acuse de fer clientelisme.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per unanimitat.
1.5. Dictamen d'aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns a 31.12.2009.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 25 de maig de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent alcalde delegat d'Hisenda i Especial de Comptes per decret
de l'alcaldia número 2026/2007, de 29 d'agost.
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la comprovació de l'Inventari Municipal de Béns a
31/12/2008, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 25.05.2009.
Vistos els informes de la intervenció municipal, de data 17.05.2010, sobre dotacions anuals
per amortitzacions d'immobles i vehicles.
Vist l'informe de la intervenció municipal de data 17.05.2010, sobre costos de producció a
incloure en l'inventari de béns per inversions municipals.
Considerant que les Corporacions Locals estan obligades a formar inventari de tots els seus
béns i drets d'acord amb el que establixen els articles 32,1 de la Llei 33/03, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; 86 del Text Refós de les
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per RD Legislatiu 781/86,
de 18 d'abril, i 17 del RD 1372/86, de 13 de juliol, que aprova el Reglament de Béns de les
Entitats Locals.
Considerant el que disposen els articles 31 a 35 del RD 1372/86, de 13 de juliol, en relació
amb la rectificació i aprovació de l'Inventari de Béns.
Considerant la competència atribuïda al Ple de la Corporació Local en l'article 34
1372/86, de 13 de juliol, per a la seua aprovació, rectificació i comprovació.

del RD

PROPOSE:
Primer. Aprovar la comprovació de l'Inventari Municipal de Béns referida al 31/12/2009
conforme al resum següent:
•

Inventari de béns a 31/12/2008 ................................................................. 50.841.707.85 €

I. ALTES
1. Immobles ........................................................................................................ 359.044,86 €
2. Vies Públiques ........................................................................................................... 0,00 €
3. Vehicles ............................................................................................................ 29.900,00 €

II. MODIFICACIONS
1. Inversions .................................................................................................... 1.197.393,61 €
2. Vies Públiques ........................................................................................................... 0,00 €
III. BAIXES
1. Immobles ......................................................................................................... -69.502,51 €
IV. AMORTITZACIONS
1. Immobles ........................................................................................................ -168.248,69€
2. Vehicles ........................................................................................................... -13.522,49 €
•

Total inventari de béns a 31/12/2009 ........................................................ 52.176.772,83 €

Tercer. Aprovar les modificacions següents:
VARIACIONS:
I. PER ALTES:
IMMOBLES:
- AYTO1000001213: Parcel·la dotacional EQ-1, de 3.286,47 m2, en SUR-11 Est.
Urbana. Parcel·la dotacional, de 3.286,47 m2, ubicat a Onda en carrer Letur número 66, en
el sector SUR-11 Est. Limita: Front, carrer Letur; Fons, avinguda Luxemburg; Dreta,
immobles amb referència cadastral 3971105YK3237S i 3971106YK3237S; i Esquerra,
immobles amb referència cadastral 3971108YK3237S i 3971116YK3237S. Referència
cadastral 3971107YK3237S0001OP. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2
de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 152, Finca 41533, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/2.
Valor (cadastral) ...............................................37.029,86 €
- AYTO1000001214: Parcel·la dotacional CT-3, de 46 m2, en SUR-11 Est.
Urbana. Parcel·la dotacional privada CT-3, de 46 m2, ubicat a Onda, en avinguda
Luxemburg número 43, en el sector SUR-11 Est. Limita: Front, avinguda Luxemburg; Fons,
esquerra i dreta, immoble amb referència cadastral 3571604YK3237S. Referència cadastral
3571605YK3237S0001BP. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vilareal en el tom 1507, llibre 687, Foli 156, Finca 41537, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/3.
Valor (cadastral) ...............................................6.897,26 €
- AYTO1000001215: Parcel·la dotacional CT-2, de 46 m2, en SUR-11 Est.
Urbana. Parcel·la dotacional privada CT-2, de 46 m2, ubicat a Onda, en carrer Letur número
64, en el sector SUR-11 Est. Limita: front, carrer Letur; fons i esquerra, immoble amb
referència cadastral 3971107YK3237S; i dreta, immoble amb referència cadastral
3971105YK3237S. Referència cadastral 3971106YK3237S0001MP. Figura inscrita en el
Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 155, Finca
41536, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern
Local de 03/11/2008. Expedient 0442/2010/4.
Valor (cadastral) ...............................................6.897,26 €

- AYTO1000001216: Parcel·la dotacional CT-1, de 46 m2, en SUR-11 Est.
Urbana. Parcel·la dotacional privada CT-1, de 46 m2, ubicat a Onda, en plaça de Montí
número 1, en el sector SUR-11 Est. Limita: front, plaça de Montí; fons, dreta i esquerra,
immoble
amb
referència
cadastral
3771401YK3237S.
Referència
cadastral
3771402YK3237S0001GP. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vilareal en el tom 1507, llibre 687, Foli 154, Finca 41535, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/5.
Valor (cadastral) ...............................................6.897,26 €
- AYTO1000001217: Parcel·la dotacional EQ-2, de 1.136,00 m2, en SUR-11 Est.
Urbana. Parcel·la dotacional, de 1.136,00 m2, ubicat a Onda en avinguda de les Mares de la
Plaça de Maig número 34, en el sector SUR-11 Est. Limita: front, avinguda de les Mares de
la Plaça de Maig; fons, carrer en Projecte del PAI Luxemburg; dreta, carrer Ceramista
Manuel
Safont;
i
Esquerra,
avinguda
Luxemburg.
Referència
cadastral
3571801YK3237S0001GP. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vilareal en el tom 1507, llibre 687, Foli 153, Finca 41534, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/6.
Valor (cadastral) ............................................... 12.801,56 €
- AYTO1000001218: Zona Verda ZV-2, de 4.363,47 m2, en SUR-11 Est.
Urbana. Zona Verda ZV-2, de 4.363,47 m2, ubicat a Onda en carrer Letur número 22, en el
sector SUR-11 Est. Limita: front, carrer Letur; fons, avinguda Luxemburg i immoble amb
referència cadastral 3571605YK3237S; dreta, immoble amb referència cadastral
3571603YK3237S; i Esquerra, carrer Santiago de l'Espada. Referència cadastral
3571604YK3237S0001AP. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vilareal en el tom 1507, llibre 687, Foli 151, Finca 41532, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/7.
Valor (cadastral) ............................................... 49.166,55 €
- AYTO1000001219: Zona Verda ZV-1, de 2.877,47 m2, en SUR-11 Est.
Urbana. Zona Verda ZV-1, de 2.877,47 m2, ubicat a Onda en plaça de Montí número 2, en
el sector SUR-11 Est. Limita: front, plaça de Montí; fons, carrer Rafael Gaya; dreta, carrer
Escultor
Folía;
i
Esquerra,
avinguda
de
Montí.
Referència
cadastral
3771401YK3237S0001YP. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vilareal en el tom 1507, llibre 687, Foli 150, Finca 41531, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/8.
Valor (cadastral) ............................................... 32.420,85 €
- AYTO1000001220: Solar 44C, de 283,22 m2, en carrer Letur, 9, en SUR-11 Est.
Urbana. Solar 44C, de 283,22 m2, ubicat a Onda, en carrer Letur número 9, en el sector
SUR-11 Est. Limita: front, carrer Letur; fons, immobles amb referència cadastral
3771102YK3237S i 3771103YK3237S; dreta, immoble amb referència cadastral
3771106YK3237S; i Esquerra, immoble amb referència cadastral 3771101YK3237S.

Referència cadastral 3771107YK3237S0001WP. Figura inscrita en el Registre de la
Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 105, Finca 41503, Inscripció
1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de
03/11/2008. Expedient 0442/2010/9.
Càrregues. Usdefruit vitalici a favor de Manuel Safont Castelló i Ana Teresa del Moral
Fabregat.
Valor (reparcel·lació) ............................................... 60.378,98 €
- AYTO1000001221: Solar 44B, de 224,06 m2, en SUR-11 Est.
Urbana. Solar 44B, de 224,06 m2, de caràcter patrimonial, ubicat a Onda, en carrer Mestre
Juan Franch número 12, en el sector SUR-11 Est. Limita: front, carrer Mestre Juan Franch;
fons, immoble amb referència cadastral 3771106YK3237S; dreta, immoble amb referència
cadastral 3771103YK3237S; i Esquerra, immoble amb referència cadastral
3771105YK3237S. Referència cadastral 3771104YK3237S0001ZP. Figura inscrita en el
Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 103, Finca
41502, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern
Local de 03/11/2008. Expedient: 0442/2010/10.
Càrregues. Usdefruit vitalici a favor de Manuel Safont Castelló i Ana Teresa del Moral
Fabregat.
Valor (reparcel·lació) ............................................... 47.766,81 €
- AYTO1000001222: Solar 44A, de 183,87 m2, en carrer Mestre Juan Franch, 10, en SUR11 Est.
Urbana. Solar 44A, de 183,87 m2, de caràcter patrimonial, ubicat a Onda, en carrer Mestre
Juan Franch número 10, en el sector SUR-11 Est. Limita: front, carrer Mestre Juan Franch;
fons, immobles amb referència cadastral 3771106YK3237S i 3771107YK3237S; dreta,
immoble amb referència cadastral 3771102YK3237S; i Esquerra, immoble amb referència
cadastral 3771104YK3237S. Referència cadastral 3771103YK3237S0001SP. Figura inscrita
en el Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 101,
Finca 41501, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de
Govern Local de 03/11/2008. Expedient 0442/2010/11.
Càrregues. Usdefruit vitalici a favor de Manuel Safont Castelló i Ana Teresa del Moral
Fabregat.
Valor (reparcel·lació) ............................................... 39.198,80 €
- AYTO1000001223: Solar Finca núm. 18, de 146,00 m2, en avinguda de les Mares de la
Plaça de Maig, 16, en SUR-11 Est.
Urbana. Solar núm. 18, de 146,00 m2, de caràcter fiduciari, ubicat a Onda, en avinguda de
les Mares de la Plaça de Maig número 16, en el sector SUR-11 Est. Limita: front, avinguda
de les Mares de la Plaça de Maig; fons, carrer Beas de Segura; dreta, immoble amb
referència cadastral 3771304YK3237S; i Esquerra, immoble amb referència cadastral
3771306YK3237S. Referència cadastral 3771305YK3237S0001GP. Es desconeix la seua
inscripció en el Registre de la Propietat. S'adjudica a l'Ajuntament d'Onda per subrogació
real de la finca aportada núm. 18 de la reparcel·lació del sector SUR-11 Est, amb caràcter
fiduciari, per no haver sigut acreditada degudament la titularitat de la finca aportada,
mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient 0442/2010/12.

Valor (reparcel·lació) ............................................... 54.164,73 €
- AYTO1000001231: Zona verda SJL-1, de 7.372,21 m2, en SUR-19 “Casablanca”.
Urbana. Zona verda SJL-1, de 7.372,21 m2, ubicat a Onda, en el sector SUR-19
“Casablanca”. Limita: front, carrer Borriol; fons, PRV; dreta, PRV; i Esquerra, ílla 1. No té
referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el
tom 1521, llibre 693, Foli 68, Finca 41608, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació
mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 01/06/2009. Expedient 0442/2010/23
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001232: Zona verda SJL-2, de 6.373,26 m2, en SUR-19 “Casablanca”.
Urbana. Zona verda SJL-2, de 6.373,26 m2, ubicat a Onda, en el sector SUR-19
“Casablanca”. Limita: front i dreta, carrer Borriol; fons i esquerra, zona d'aparcament SAV-1.
No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vilareal en el tom 1521, llibre 693, Foli 69, Finca 41609, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació
mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 01/06/2009. Expedient 0442/2010/24.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001233: Zona verda SJL-3, de 5.230,74 m2, en SUR-19 “Casablanca”.
Urbana. Zona verda SJL-3, de 5.230,74 m2, ubicat a Onda, en el sector SUR-19
“Casablanca”. Limita: front, avinguda del Grau; fons, carrer de la Sendera; dreta, ílla 4; i
esquerra, ílla 3. No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat
número 2 de Vila-real en el tom 1521, llibre 693, Foli 70, Finca 41610, Inscripció 1a. Adquirit
per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 01/06/2009. Expedient
0442/2010/25.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001240: Sòl no urbanitzable destinat Xarxa Primària Parc Públic, d'11.049,00
m2, adscrit al sector SUR-19 “Casablanca”.
Urbana. Sòl no urbanitzable destinat Xarxa Primària Parc Públic, de 11.049,00 m2, ubicat a
Onda, adscrit al sector SUR-19 “Casablanca”. Limita: nord, parcel·la 272 del polígon 27; sud,
parcel·la 282 del polígon 27; est, parcel·les 272 i 282 del polígon 27; i oest, camí. Correspon
a les referències cadastrals 12084A02700279 i 12084A02700280. Figura inscrita en el
Registre de la Propietat número 2 de Vila-real com una única finca en el tom 1521, llibre
693, Foli 71, Finca 41611, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la
Junta de Govern Local de 01/06/2009. Expedient 0442/2010/30.
Valor (cadastral) ............................... 38,95 €
- AYTO1000001241: Sòl no urbanitzable destinat Xarxa Primària Parc Públic, de 175.661,06
m2, adscrit al sector SUR-19 “Casablanca”.
Urbana. Sòl no urbanitzable destinat Xarxa Primària Parc Públic, de 175.661,06 m2, ubicat a
Onda, adscrit al sector SUR-19 “Casablanca”. Limita: nord, parcel·les 271 i 272 del polígon
27; sud, parcel·les 451, 367, 370, 369, 318 i 319, del polígon 27; est, parcel·les 288, 291,
294, 322 i 321, del polígon 27 i camí; i oest, parcel·les 282, 283, 286, 310, 311, 312, 313,
372, 450, 375, 376 i 377. Correspon a les referències cadastrals 12084A02700284,
12084A02700285,
12084A02700287,
12084A02700289,
12084A02700290,
12084A02700295,
12084A02700296,
12084A02700297,
12084A02700314,

12084A02700316, 12084A02700317 i 12084A02700371 (Part) . Figura inscrita en el
Registre de la Propietat número 2 de Vila-real com una única finca en el tom 1521, llibre
693, Foli 72, Finca 41612, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la
Junta de Govern Local de 01/06/2009. Expedient 0442/2010/32.
Valor (cadastral) .............................. 621,26 €
- AYTO1000001242: Parcel·la dotacional privat destinat a centre de transformació, de 25,15
m2, en SUR-19 “Casablanca”.
Urbana. Parcel·la dotacional privada destinat a centre de transformació, de 25,15 m2, ubicat
a Onda, en zona verda SJL-3, en el sector SUR-19 “Casablanca”. Limita en tot el seu
perímetre amb la zona verda SJL-3. No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre
de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1521, llibre 693, Foli 75, Finca 41615,
Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de
01/06/2009. Expedient 0442/2010/36.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001243: Subsòl de la zona verda ZV-1, de 2.877,47 m2, en SUR-11 Est.
Urbana. Subsòl de la zona verda ZV-1, de 2.877,47 m2, ubicat a Onda en plaça de Montí
número 2, en el sector SUR-11 Est. Limita: front, plaça de Montí; fons, carrer Rafael Gaya;
dreta, carrer Escultor Folía; i Esquerra, avinguda de les Mares de la Plaça de Maig.
Referència cadastral 3771401YK3237S (sòl). No figura inscrita en el Registre de la
Propietat. Adquirit per acord de l'Ajuntament Ple de data 31/08/2009. Expedient
0442/2010/37.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1A000001244: Parcel·la de 196,16 m2 per a obertura de vial en U-7
Urbana. Solar de 196,16 m2, ubicat a Onda, avinguda del Mar, número 41. Referència
cadastral 5274233YK3257S0001PK. Limita: Nord, José Rodríguez; Sud, Pascual Vidal i
camí assegador; Est, Manuel-Eugenio Isidro Padílla; i Oest finca matriu. Figura inscrita en el
Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1488, llibre 680, Foli 129, Finca
41418, Inscripció 1a. Adquirit per acord de la Junta de Govern Local de 04/08/2008 a
Iluminación García Gómez, Pilar, Victoria, Emilio, Prudencia, Natividad, Juana i Salvador
Martínez García, Maria-Nieves, Carmelo i David Martínez Rambla.
Valor (compravenda) ......................4.764,73 €
2. VIES PÚBLIQUES
- AYTO1000001224: Plaça de Montí, en SUR-11 Est, de 1.230,22 m2.
Urbana. Via Pública, de 1230,22 m2, ubicat a Onda, corresponents a la plaça de Montí, en el
sector SUR-11 Est. Límits: Nord, zona verda ZV-1; Sud, ílla B; Est, carrer Escultor Folia; i
oest, avinguda de les Mares de la Plaça de Maig. No té referència cadastral. Figura inscrita
en el Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 139,
Finca 41520, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de
Govern Local de 03/11/2008. Expedient 0442/2010/13.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001225: carrer Mestre Juan Franch, en SUR-11 Est, de 2.289,28 m2.

Urbana. Via Pública, de 2.289,28 m2, ubicat a Onda, corresponents al carrer Mestre Juan
Franch, en el sector SUR-11 Est. Límits: Nord, ílla B; Sud, ílla C, carrer Yeste, ílla D, carrer
Elx de la Serra i ílla E; Est, carrer Escultor Folia; i oest, avinguda de les Mares de la Plaça
de Maig. No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2
de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 140, Finca 41521, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/14.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001226: carrer Yeste, en SUR-11 Est, de 605,60 m2.
Urbana. Via Pública, de 605,60, ubicat a Onda, corresponents al carrer Yeste, en el sector
SUR-11 Est. Límits: Nord, carrer Mestre Juan Franch; Sud, carrer Letur; Est, ílla D; i oest,
ílla C. No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de
Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 145, Finca 41526, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/19.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001227: carrer Elx de la Serra, en SUR-11 Est, de 605,60 m2.
Urbana. Via Pública, de 605,60, ubicat a Onda, corresponents al carrer Elx de la Serra, en el
sector SUR-11 Est. Límits: Nord, carrer Mestre Juan Franch; Sud, carrer Letur; Est, ílla E; i
oest, ílla D. No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número
2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 146, Finca 41527, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/20.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001228: carrer Santiago de l'Espada, en SUR-11 Est, de 609,61 m2.
Urbana. Via Pública, de 609,61, ubicat a Onda, corresponents al carrer Santiago de
l'Espada, en el sector SUR-11 Est. Límits: Nord, carrer Letur; Sud, avinguda Luxemburg;
Est, ílla G; i oest, ílla F. No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la
Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 147, Finca 41528, Inscripció
1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de
03/11/2008. Expedient 0442/2010/21.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001229: carrer Letur, en SUR-11 Est, de 4.132,11 m2.
Urbana. Via Pública, de 4.132,11 m2, ubicat a Onda, corresponents al carrer Letur, en el
sector SUR-11 Est. Límits: Nord, ílla C, carrer Yeste, ílla D, carrer Elx de la Serra i ílla E;
Sud, ílla F, carrer Santiago de l'Espada i ílla G; Est, carrer Escultor Folia; i oest, avinguda de
les Mares de la Plaça de Maig. No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la
Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 141, Finca 41522, Inscripció
1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de
03/11/2008. Expedient 0442/2010/15.
Valor ............................................... 0,00 €

- AYTO1000001230: avinguda de les Mares de la Plaça de Maig, en SUR-11 Est, de
4.916,22 m2.
Urbana. Via Pública, de 4.916,22 m2, ubicat a Onda, corresponents a l'avinguda de les
Mares de la Plaça de Maig, en el sector SUR-11 Est. Límits: Nord i Oest, avinguda Montí, ílla
A, carrer Ceramista Manuel Safont i parcel·la dotacional EQ-2; Sud i Est, ílla B, carrer
Mestre Juan Franch, ílla C, carrer Letur i ílla F. No té referència cadastral. Figura inscrita en
el Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 144, Finca
41525, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern
Local de 03/11/2008. Expedient 0442/2010/18.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001234: PRV Xarxa Viària Primària, en SUR-19 Casablanca, de 15.068,19 m2.
Urbana. Via Pública, de 15.068,19 m2, ubicat a Onda, corresponents a la PRV Xarxa Viària
Primària, en SUR-19 Casablanca. Límits: nord, CV-20; sud, bugada camí Vell; est, carrer
Borriol, zona verda SJL-1 i parcel·la adjudicada M1.01. No té referència cadastral. Figura
inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1521, llibre 693, Foli
63, Finca 41603, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de
Govern Local de 01/06/2009. Expedient 0442/2010/26.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001235: PRV Reserva de Circumval·lació carretera d'Onda CV-20, en SUR-19
Casablanca, de 33.016,72 m2.
Urbana. Via Pública, de 33.016,72 m2, ubicat a Onda, corresponents a la PRV Reserva de
Circumval·lació carretera d'Onda CV-20, en SUR-19 Casablanca. Límits: nord, bugada camí
Vell; sud i oest, superfície fora del sector; i est, Sendera de termes. No té referència
cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1521,
llibre 693, Foli 64, Finca 41604, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord
de la Junta de Govern Local de 01/06/2009. Expedient 0442/2010/27.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001236: carrer Beas de Segura, en SUR-11 Est, de 1.501,49 m2.
Urbana. Via Pública, de 1.501,49 m2, ubicat a Onda, corresponents al carrer Beas de
Segura, en el sector SUR-11 Est. Límits: nord i oest, immobles ubicats en carrer Concepció
43, 45, 47, 49, 51 i 53; sud, carrer Ceramista Manuel Safont; i est, ílles A i R. No té
referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el
Tom 1507, Llibre 687, Foli 143, Finca 41524, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació
mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient 0442/2010/17.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001237: avinguda del Grau, en SUR-19 Casablanca, de 24.272,66 m2.
Urbana. Via Pública, de 24.272,66 m2, ubicat a Onda, corresponents a l'avinguda del Grau,
en SUR-19 Casablanca. Límits: nord, rotonda fora de la unitat d'execució en CV-20; sud,
bugada Camí Vell; est, zona verda SJL-3 i parcel·les adjudicades M4.01, M3.01 i M3.02; i
oest, carrer Borriol i parcel·les adjudicades M1.01 i M2.01. No té referència cadastral. Figura
inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1521, llibre 693, Foli
65, Finca 41605, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de
Govern Local de 01/06/2009. Expedient 0442/2010/28.

Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001238: carrer Borriol, en SUR-19 Casablanca, de 12.372,73 m2.
Urbana. Via Pública, de 12.372,73 m2, ubicat a Onda, corresponents a l'avinguda del Grau,
en SUR-19 Casablanca. Límits: nord, PRV xarxa viària primària adscrita, zona verda JL1 i
parcel·la M1.01; sud, zona verda SJL-2, zona d'aparcaments SAV-1 i parcel·la adjudicada
M2.01; est, avinguda del Grau; i oest, PRV xarxa viària primària adscrita. No té referència
cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1521,
llibre 693, Foli 66, Finca 41606, Inscripció 1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord
de la Junta de Govern Local de 01/06/2009. Expedient 0442/2010/29.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001239: zona d'aparcaments SAV-1, en SUR-19 Casablanca, d'11.509,43 m2.
Urbana. Via Pública, zona d'aparcament SAV-1, de 11.509,43 m2, ubicat a Onda, en SUR19 Casablanca. Límits: nord, carrer Borriol i zona verda SJL-2; sud i est, parcel·la adjudicada
M2.01; i oest, carrer Borriol. No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la
Propietat número 2 de Vila-real en el tom 1521, llibre 693, Foli 67, Finca 41607, Inscripció
1a. Adquirit per reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de
01/06/2009. Expedient 0442/2010/31.
Valor ............................................... 0,00 €
3. VEHICLES
AJ5000000033: Vehicle adaptat Citroën Jumpy KB Confort 2.0 HDI 8P, matrícula .
Vehicle adaptat per a ús de serveis socials, marca Citroën Jumpy KB Confort 2.0 HDI 8P,
matrícula 2897-GRG, i número d'identificació VF7XDRHKH9Z037795. Adquirit a la mercantil
Garage Castelló, SL, com a adjudicatari de l'expedient de contractació 454/2009/6.
Expedient 0442/2010/33.
Valor...............................................29.900,00 €
II. PER MODIFICACIONS
1. INVERSIONS
AYTO1000000009: Local Social de Artesa
Recepció definitiva del subministrament “Climatització del Local Social de Artesa”, expedient
de contractació de subministraments 454/2009/7, en data 21/10/2009.
Cost de producció:

36.535,09 €

AYTO1000000184: Parc Ibn-al-Abbar
Recepció definitiva de l'obra “Nau annexa al pavelló “Vila d'Onda””, expedient de
contractació d'obres 452/2008/1, en data 08/10/2009.
Cost de producció:

136.911,40 €

AYTO1000000255: Solar Dotacional de 2.502,00 m2 en SUR-3 Est

Recepció definitiva de l'obra “Construcció Centre de Voluntariat”, expedient de contractació
d'obres 452/2006/6, en data 25/05/2009.
Cost de producció:

388.951,21 €

AYTO1000000027: Castillo de les 300 Torres
Recepció definitiva de l'obra “Estabilització dels trams arquitectònics de la vessant sud del
castell i recuperació de l'alcassaba. Fase I”, expedient de contractació d'obres 452/2007/8,
en data 22/01/2009.
Cost de producció:

634.995,91 €

2. VIES PÚBLIQUES
- AYTO1000000921: Porció de via pública en carrer Escultor Folia, en SUR-11 Est, de 544
m2.
Urbana. Porció de via pública, de 544 m2, ubicat a Onda, corresponent al carrer Escultor
Folia, en el sector SUR-11 Est. Límits: Nord, sòl urbà; Sud, ílla G; Est, sòl urbà; i oest,
carrer Letur. No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número
2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 148, Finca 41529, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/22.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000000994: Porció de sòl circular en avinguda Luxemburg, en SUR-11 Est, de
1.500,00 m2.
Urbana. Porció de sòl circular destinat a via pública, de 1.500,00 m2, ubicat a Onda,
corresponent a la rotonda de l'avinguda Luxemburg, en el sector SUR-11 Est. Límits: Nord,
avinguda Mares de la Plaça de Maig; Sud, sòl no urbanitzable comú; Est, prolongació de
l'avinguda Luxemburg en SUR-11 Est; i oest, porció de vial de l'avinguda Luxemburg en PAI
Luxemburg. No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número
2 de Vila-real en el tom 1507, llibre 687, Foli 149, Finca 41530, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/16.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000000994: Porció de via pública en avinguda Luxemburg, en SUR-11 Est, de
7.952,92 m2.
Urbana. Porció de via pública, de 7.952,92 m2, ubicat a Onda, corresponent a l'avinguda
Luxemburg, en el sector SUR-11 Est. Límits: Nord, ílla F, carrer Santiago de l'Espada i ílla G;
sud i est, sòl no urbanitzable comú; i oest, rotonda de l'avinguda Luxemburg en SUR-11 Est.
No té referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vilareal en el tom 1507, llibre 687, Foli 142, Finca 41523, Inscripció 1a. Adquirit per
reparcel·lació mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient
0442/2010/16.
Valor ............................................... 0,00 €
- AYTO1000001007: Porció de via pública en carrer Major, en Monteblanco, de 37,13 m2.

Urbana. Porció de via pública, de 37,13 m2, ubicat a Onda, corresponent al carrer Major, en
zona del Monteblanco. Límits: Nord, part de l'immoble amb referència cadastral
3073106YK3257S; sud, carrer Major; est, immoble amb referència cadastral
5073107YK3257S; i oest, immoble amb referència cadastral 5073109YK3257S. No té
referència cadastral. Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Vila-real en el
tom 1521, llibre 693, Foli 110, Finca 41629, Inscripció 1a. Adquirit per cessió gratuïta per a
vials efectuada per Teresa Roca Català, Salvador Galí Roca, José Galí Roca, Teresa Galí
Roca i Dolores Galí Roca, acceptada per acord de la Junta de Govern Local de 20/10/2009.
Expedient 0442/2010/38.
Valor ............................................... 0,00 €
III. PER BAIXES
- AYTO1000000221: Solar en partida el Roch, de 413 m2.
Solar en terme d'Onda, carrer Polígon 48, 269. Ocupa la superfície de 413 m2. Limita: Al
Nord, camí; al Sud, casa de Manolo Safont; A l'Est, immobles ubicats en Polígon 48
números 270 i 271; i a l'Oest, camí. És la finca amb referència cadastral
3870613YK3237S0001DP. Inscrita en el Registre de la Propietat de Vila-real, al tom 1129,
llibre 537, foli 178 finca 3742, inscripció 5a. Es dóna de baixa per participar íntegrament en
el Projecte de Reparcel·lació del sector SUR-11 Est, aprovat definitivament per acord de la
Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient 0442/2010/34.
Valor............................................... 3.671,14 €
- AYTO1000000222: Casa de Manolo Safont.
Immoble en terme d'Onda, carrer del Roch, número 3. El solar ocupa una superfície de
2.745 m'i2 una superfície construïda de 271 m2. Limita: Al Nord, immobles ubicats en
Polígon 48 números 269 i 271, i séquia; al Sud, sòl rústic corresponent a la parcel·la 268 del
polígon 48; A l'Est, immoble ubicat en polígon 48 número 272; i a l'Oest, camí, séquia i
immobles ubicats en polígon 48 números 266 i 267. És la finca amb referència cadastral
3870607YK3237S0001OP. Inscrita en el Registre de la Propietat de Vila-real, al tom 1129,
llibre 537, foli 180 finca 5483, inscripció 4a. Es dóna de baixa per participar íntegrament en
el Projecte de Reparcel·lació del sector SUR-11 Est, aprovat definitivament per acord de la
Junta de Govern Local de 03/11/2008. Expedient 0442/2010/35.
Valor............................................... 65.831,37 €
Tercer. Donar compte de les modificacions al Registre de la Propietat, Gerència Territorial
del Cadastre i a tots els registres que siga procedent.
Quart. Remetre una còpia de la rectificació de l'Inventari, a la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques i a la Subdelegació del Govern.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova amb el resultat
següent:
- 7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Juan Miguel Salvador Pérez,
Mª Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sanchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grup
Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), i a Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI).
- 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Carmen Ballester Feliu, Mª
Carmen Aguilella Abad (Grup PP) i a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grup España 2000).”

L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per majoria absoluta amb el resultat següent:
12 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup
AMI), i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
− 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

1.6. Dictamen d'Incoació de l’expedient de contractació de la Gestió de Serveis
Públics, Gestió de les piscines municipals.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 25 de maig de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquin Aguilella Aguilella, tinent alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Especial de
Comptes per decret de l'alcaldia 2026/2007, de 29 d'agost.
Vista la petició formulada pel tinent alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient per
a la contractació de la gestió el servei públic "Gestión de las piscinas municipales".
Vist l'informe del servei de data 11.05.2010.
Atès el que disposa l'article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), segons el qual: A la celebració de contractes per part de les Administracions
Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan
de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 22
d'aquesta Llei.
Atès l'execució del contracte necessària per als fins del gestió del servei públic, de
conformitat amb el que disposa l'article 22 LCSP, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal arreplegada en l'article 25.2.m) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
Atesa la competència atribuïda al Ple per la DA 2a,2 LCSP.
PROPOSE:
Primer. Incoar expedient per a la contractació ordinària de la gestió del servei (atés que no hi
ha urgència ni emergència en la mateixa), mitjançant procediment obert i utilitzant diversos
criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Delegar la competència per a contractar en la Junta de Govern Local a fi d'agilitzar el
procediment administratiu.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova amb el resultat
següent:
- 7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Juan Miguel Salvador Pérez,
Mª Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sanchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grup

Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), i a Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI).
- 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Carmen Ballester Feliu, Mª
Carmen Aguilella Abad (Grup PP) i a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grup España 2000).”
Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) recorda que en el
Ple del passat mes de juny on s'aprovà la cessió de les piscines ja plantejaren els seus
dubtes i demanaren que s'incoara un nou expedient en compte de cedir el contracte a una
UTE que el passat mes de febrer ja va dir que no volia continuar. La piscina diu que s'ha
convertit avui en un greu problema i que no sap per què no començaren en juny o en febrer.
Malgrat qualificar la gestió com a deficient i falta de diligència diu que votaran a favor ja que
al final els han tingut que donar la raó i van a licitar. Acaba lamentant la pèrdua de temps i
les múltiples denúncies dels ciutadans.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient i delegat d'esports, senyor
Salvador Pérez (Grup Socialista), agraeix al senyor Ibáñez Bordonau el seu vot a favor i
explica que la cessió del contracte es va fer perquè el contractista ja estava fora del termini
per a fer la denúncia i que des de principis d'any estan treballant per aconseguir el màxim de
garanties del servei.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau diu que un any després es
donen compte de que no han fet les coses bé i que s'ha produït un dèficit en els usuaris de
la piscina. Igualment diu que el plec és més del mateix i que no calia mirar molt per a arribar
a aquest resultat. Acaba dient que les condicions actuals de la piscina són intolerables per
culpa de l'equip de govern i que les denúncies estan amagades.
Tanca les intervencions el senyor Salvador Pérez responent que la piscina no ha costat
diners fins ara per la bona gestió de l'equip de govern els darrers anys i que no es podia
licitar perquè no era legal fer-ho sense que s'haguera denunciat el contracte.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per unanimitat.
1.7. Dictamen d'aprovació de la despesa plurianual corresponent al Programa “Menjar
a Casa”.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 25 de maig 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. 2026/2007, de 29 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
per raons d’urgència motivades per les necessitats econòmiques de l’Associació.
Vista la Providència de l’Alcaldia, de data 20 de maig de 2010, per a iniciar expedient
d’aprovació de la despesa amb caràcter plurianual referit a la pròrroga del programa “Menjar
a Casa” des de l’1 d’octubre de 2010 fins al 30 de setembre de 2013, és a dir per un període
de 3 anys.
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, considerant pel Ple de la
Corporació l’excepcionalitat de la pròrroga del Programa “Menjar a Casa” 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 20 de maig de 2010.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la despesa amb caràcter plurianual referit a la pròrroga del Programa
“Menjar a Casa”, des de l’1 d’octubre de 2010 fins al 30 de setembre de 2013, segons el
detall següent:
EJERCICIO - APLICACIÓN
2010 231 22618
2011 231 22618
2012 231 22618
2013 231 22618
TOTAL

IMPORTE EUROS
2.291,52
9.276,96
9.276,96
7.022,40
27.867,84

Segon. Aprovar el finançament de la despesa plurianual serà, tant en l’exercici 2010 com en
els exercicis 2011, 2012 I 2013 amb recursos propis.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova per unanimitat.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.8. Dictamen d'aprovació del Compte General de l'exercici 2009.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 25 de maig de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Examinat el Compte General corresponent al exercici de 2009, format per la Intervenció i
integrat pels estats i comptes anuals de l’Entitat local rendits pel Sr. Alcalde-President.
Considerat que el dit Compte General està rendit conforme al que preveu la el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (Orde
E.H.A./4041/2004) del Ministeri d’ Economia i Hisenda .
Considerant que en el Compte General s’exposa la gestió realitzada por l’Entitat en els
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, estant previst el Reial Decret
2/2004, de 5 de març, i en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (Orde
E.H.A./4041/2004), constant els comptes i estats que conformen el Compte General de
les següents parts:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Balanç de Situació
Compte de Resultats
Quadre de Finançament Anual
Liquidació del Pressupost
Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de pressupostos
tancats.
Estat de compromisos de gasto adquirits amb càrrec a exercicis futurs.
Estat de Tresoreria
Estat del Deute.
Balanç de Comprovació

–
–
–
–
–
–
–

Estat de Modificacions de Crèdits.
Estat dels Compromisos d’ingrés amb càrrec a pressupostos futurs.
Estat de Despeses amb finançament afectat.
Estat de Romanent de Tresoreria.
Estat d’evolució i situació de los recursos administrats per compte d’altres Ens públics.
Estat de situació i moviment d’operacions no pressupostàries de Tresoreria.
Estat de situació i moviment de valors.

PROPOSE:
Primer. Aprovar el Compte General corresponent al exercici de 2009.
Segon. Rendir el Compte General degudament aprovat al Tribunal de Comptes, segons
estableix l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El President sotmet a votació l’aprovació de la proposta, la qual es Dictamine favorablement
amb el resultat següent::
- 7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Juan Miguel Salvador Pérez,
Mª Carmen Aguilella García, Juan Miguel Sanchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grup
Socialista) Vicent Martí Colera (Grup Bloc) i Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI).
- 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grup España 2000).
- 3 vots en contra, que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Ruben Ibáñez Bordonau i
Mª Carmen Aguilella Abad (Grup PP).”
L'alcalde davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per majoria absoluta amb el resultat següent:
12 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup
AMI), i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
− 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

1.9. Dictamen de resolució de la sol·licitud de revisió de Dolores Bellmunt Mezquita,
per nul·litat de ple dret de l'acord plenari d'adjudicació i aprovació definitiva del
Programa d'Actuació Integrada del sector SUR-20.
La Comissió Informativa Permanent d'Ordenació del Territori, de 25 de maig de 2010, ha
emès el dictamen següent:
“El president, Juan Miguel Salvador Pérez, dona compte de la proposta de data 12 de maig
de 2010, que diu el següent:
Juan Miguel Salvador Pérez, tinent alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient,
fent ús de les facultats que m’han sigut delegades per Decret de l’alcaldia número 2.026, de
data 29 d’agost de 2007.

Vist que mitjançant un acord plenari de data 29.6.09 es va acordar l’aprovació i adjudicació
definitiva, per a la seua gestió indirecta per la mercantil “Onda Urbana, S.L”, del Programa
d’Actuació Integrada del sector urbanitzable industrial/terciari SUR-20, en terrenys situats a
l'oest del polígon industrial SUR-13.
Vist el recurs de reposició interposat per Juan Bautista Gumbau Bellmunt, en nom i
representació de Dolores Bellmunt Mezquita, amb registre d’entrada de data 4.8.09, contra
el referit acord plenari, invocant la nul·litat o anul·labilitat de l’acte administratiu.
Vist que el referit recurs va ser no admés a tràmit mitjançant un acord plenari de data
28.9.09, sense entrar en el fons de l’assumpte, per qüestions formals derivades d’una
insuficient acreditació de la legitimació de Juan Bautista Gumbau Bellmunt per a formular
recursos en nom de Dolores Bellmunt Mezquita.
Vist que amb registre d’entrada de data 27.10.09, Dolores Bellmunt Mezquita formula una
sol·licitud de revisió per nul·litat de ple dret (art. 102 de la LRJ-PAC) de l’acord plenari
d’adjudicació i aprovació definitiva del Programa, invocant determinades irregularitats
tècniques i jurídiques en la documentació aprovada, sol·licitant:
-La nul·litat de ple dret de la notificació i tràmit d’informació pública.
-La nul·litat de ple dret de l’acord impugnat i de la seua notificació.
-La nul·litat de ple dret del contracte de programació i de la proposició juridicoeconòmica.
Vist que mitjançant un acord plenari de 30.11.09 es va resoldre la sol·licitud de data
27.12.09 per qüestions formals derivades de la falta de representació de l’al·legant, sense
entrar en el fons de l’assumpte, considerant per error que s’interposava un recurs
extraordinari de revisió.
Vist l’escrit de Dolores Bellmunt Mezquita de data 21.12.09, en el que es manifesta que ni el
seu representant ni ella han presentat cap recurs extraordinari de revisió.
Vista la intenció municipal d’esmenar l’error i d’analitzar el fons de l’assumpte, raó per la
qual s’ha demanat informe tècnic de l’Agent Urbanitzador “Onda Urbana, S.L”, remés amb
registre d’entrada de data 15.4.10, el contingut de la qual és el següent:
<<Pel que fa als COSTOS INDIRECTES: “.... Els costos indirectes inclosos en els quadros
de preus del projecte d’urbanització estan mal calculats ja que es considera una duració de
24 mesos mentres que segons el contracte de programació l’obra ha de durar 18 mesos.
Així, doncs els costos indirectes han de reduir-se per a adaptar-se a la duració de les obres
establida en el contracte de programació....”.
Art. 130.3 del Reglament General de la Llei de Contractes: “.... Es consideraran costos
indirectes...se xifraran en un percentatge dels costos indirectes, igual per a totes les unitats
d’obra, que adoptarà, en cada cas, l’autor del projecte a la vista de la naturalesa de l’obra
projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d’execució...”
En conseqüència, és l’autor del projecte el que fixa el percentatge de costos indirectes,
habitualment el 4% en obres d’urbanització, basant-se en una previsió del termini
d’execució. Servisca un exemple, quan en una licitació pública per a l’elecció d’un
contractista es valora la reducció de termini que s’oferisca es modifica l’import del projecte
reduint el percentatge de costos indirectes? Òbviament no. Els costos indirectes del projecte
estan ben calculats i no han de reduir-se.
Pel que fa a l’existència de DISTINTS PREUS PER A MATERIALS IGUALS, l’al·legació es
referix que dos preus unitaris, entre més de tres-cents, que formen part de descompostos
distints, tenen la mateixa descripció, codi diferent i preus dispars, concretament 59,33 € i
60,00 €, usats realment en ocupacions ben distints com són el sòl ciment fabricat en central

o formigó en massa fabricat en obra. Doncs bé, per descomptat esta diferència no té entitat
cap, més a l’empara de l’art. 153.1 del Reglament General de la Llei de Contractes: “.... Tots
els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguen necessaris per a la correcta execució i
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara
que no figuren tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus....” No
obstant això, no ha d’oblidar-se que en la justificació de preus, annex on s’arrepleguen els
preus descompostos, no és on cal buscar les unitats d’obra que conformen el projecte, sinó
en els corresponents quadros de preus que, estos sí, són contractuals en quant que junt
amb els mesuraments, conformen el pressupost d’execució material.
Respecte al DIMENSIONAMENT DE L’EDAR, molt ha sigut l'estudiat i informat perquè ara
puga plantejar-se un sobredimensionament de la mateixa per raons de reducció
d’aprofitament en la SUR-20. L’EDAR es va construir per a evitar una dualitat d’instal·lacions
en zones limítrofes i que només ocasionaven un increment de cost absurd tant de
construcció com d’explotació i que, a més, s’ha implantat amb recursos propis de
l’urbanitzador, anticipats a l’emissió de quotes. La modificació tant en l’aprofitament com en
la superfície del SUR-20 només ha de representar un ajust econòmic entre els dos sectors,
tal com hem detallat profusament en informes anteriors..... El càlcul de l’estació es realitza a
partir d’uns paràmetres teòrics en funció de l’estimació de la tipologia de les indústries a
implantar i la seua transposició a habitants equivalents. És fàcil suposar que el que cal fer és
projectar una depuradora amb una determinada hipòtesi però amb la flexibilitat suficient per
a absorbir la variació dels cabals provinents de les empreses a implantar. La depuradora
implantada té esta capacitat al ser variable tant la sumergencia dels discos com la velocitat
de rotació.
Quant a QÜESTIONS TÈCNIQUES RESPECTE ALS PREUS DELS QUADROS DE
PREUS:
És fals en els preus D001005 i D002001 s’incloga el preu del sòl adequat quan el segon
d’ells es referix a sòl seleccionat amb CBR>20, no a sòl adequat, i a més dir que segons
l’Annex 23 es reutilitza el propi sòl de l’excavació quan el citat Annex es referix a Gestió de
residus i el que diu és ....”Quant a les Previsió d’Operacions de Reutilització, s’adopta el
criteri d’establir-se “en la mateixa obra” o al contrari “en emplaçaments externs”. En este
últim cas s’identifica el destí previst: Reutilització de terres procedents de l’excavació: Destí
previst inicialment, pròpia obra fins a esgotar, després extern...” i en tot cas, la reutilització
serà possible sí i només si, el material complix amb les exigències imposades pel projectista
als materials. Açò és, un sòl adequat no és aquell que ens parega bé sinó el que complix
amb determinades prerrogatives tècniques constatades amb la realització dels assajos
previstos i previstos en l’Annex 18. No sols no hi ha cap contradicció sinó que, a més, el
projecte és absolutament coherent en tot el seu contingut.
Respecte al preu D001020 en el que es contempla la possible utilització del well-point, el
preu es referix a cure-vos localitzats en zones d’escassa capacitat portant, focalitzat en un
mesurament irrellevant pel seu volum i amb només un 10% de previsió d’esgotament.
Entenem perfectament aplicat el preu per al seu àmbit de previsió d’utilització.
Quant al preu D003107 l’al·legant es ratifica en el seu desconeixement del projecte i de les
tècniques en ell contemplades. El dit preu es referix a la conducció d’acer inoxidable en
eixida de cambra de vàlvules d’estació de bombament pel que és absolutament normal i
exigible, l’existència dels colzes que conformen les peces especials; no és una conducció
literal de 13,50 ml en què s’incrusten colzes per a fer-la serpentejar.
Així mateix es parla de “tècnicament més convenient” quan es referix al preu D001004
l’establir preus distints per a cada una de les possibles variants dels materials i inclús
realitzar voladures. El tècnic autor del projecte, i els servicis tècnic municipals a l’aprovar el
projecte, considera com la més convenient la solució establida en el projecte, més tenint en

compte l’experiència obtinguda en l’adjacent sector SUD-13 i, per descomptat, no plantejant
voladures en les proximitats d’una urbanització consolidada com Sitjar Baix.
D’altra banda, considerem un desbarat tècnic afirmar que no es té en compte l’esponjament
de la llast artificial o que en el preu del formigó no es considera la retracció per forjat i
assecat quan ambdós casos el pagament es realitza per secció acabada mesura in situ i,
abundant, en la descripció de la llast s’especifica el seu grau de compactació.
Respecte a què l’INFORME DE LA CHJ no garantix la connexió del sector amb les xarxes
de subministrament i xarxa primària:
A pesar que en l’al·legació de diu: “.... Així, doncs l’al·legació es referix als costos de
connexió del sector amb l’origen de l’aigua i no a la disponibilitat o no disponibilitat de
recursos (els transvasaments i les dessaladores justifiquen qualsevol disponibilitat de
recursos...”, l’al·legant no perd ocasió per a posar en dubte la disponibilitat del recurs,
obviant l’escrit de CHJ de 3 de febrer de 2009, amb R.E 2738, en resposta al fax de 29 de
gener de 2009 remés per l’Ajuntament d’Onda. Doncs bé, en eixa resposta queda ben clar
que, considerant una reserva hídrica de 413.910 m3/any per al desenrotllament del SUD-20,
el propi Ajuntament d’Onda encara és excedentari en 26.586 m3/any, sense consideració de
possibles transvasaments o dessaladores.
Així mateix, davant de l’afirmació arreplegada en l’al·legació “.... El projecte d’urbanització
aprovat no garantix la connexió del sector amb la xarxa primària o en alta d’aigua per a
consum humà ja que el projecte té prevista la connexió a una canonada inexistent que no se
sap de ciència certa si descendix des dels pous de Les Pedregoses (construïts per
Acuamed) o de la famosa potabilitzadora d’Onda a construir, en el marge dret del riu Millars
en el Terme Municipal d’Onda i que porta més de 10 anys construint-se i mai es construïx
(veure pla 10.1 del projecte d’urbanització de 2008 penjat d’Internet....”, no cap més que dir
que la maledicència no ha de poder amb la ciència. El projecte definix, descriu i valora
clarament qual és el punt de connexió de l’aigua potable on ja està instal·lada la “T”
d’espera. Es transcriu el corresponent paràgraf de la memòria:
“.... Per al subministrament d’aigua potable al depòsit d’aigua potable, es realitzarà una
connexió a la conducció d’abastiment de la La Plana. La conducció de connexió es realitzarà
amb canonada de conducció de fosa dúctil de diàmetre O 200 mm, i l’entrada als
compartiments del depòsit es realitzarà amb tubs d’acer de caldereria. La connexió al
depòsit des d’esta conducció està formada per una ventosa amb vàlvula d’aïllament
muntada en T de fosa, una vàlvula de comporta de tancament elàstic amb brides PN 16; un
filtre caçapedres amb malla d’acer inoxidable de pas màxim 2 mm PN 16 i vàlvula inferior de
neteja de diàmetre mínim 1, un carret de desmuntatge telescòpic de pressió nominal PN 16 i
orifici calibrat, vàlvula reductora de pressió a dos nivells i una vàlvula de palometa amb
brides PN 16 amb cos i tapa de fosa nodular, eix i disc d’acer inoxidable, accionada per mitjà
d’actuador elèctric...”
Quant al subministrament d’aigua industrial l’al·legant directament falseja la realitat,
suposem que per desconeixement, dient el següent: “.... L’abastiment d’aigua industrial
tampoc està garantit.... comprovant-se en els plans que la dita canonada no està projectada
(veure pla 10.3 del projecte d’urbanització de 2008 penjada en internet)....”. L’aigua industrial
està perfectament definida i valorada en projecte, veja el pla 5.1 i no el 10.3.
Així, doncs, amb la correcta definició i valoració de les xarxes d’abastiment es garantix el
servici i no pot pressuposar-se una retaxació de càrregues per esta circumstància. El
projecte, una vegada més, acredita la seua consistència tècnica.
Quant a la NO APORTACIÓ D’ESTUDIS ESPECÍFICS (Estudi Geotècnic):

Els estudis específics a què es referix l’article 350.9 del ROGTU són aquells que puguen ser
necessaris o exigits per la legislació sectorial aplicable. Doncs bé, el Programa aprovat, en
el que s’inclou el Projecte d’Urbanització, i adjudicat no incomplix dita articule per òbvies
raons conseqüència de la seua pròpia aprovació, havent passat tots els tràmits d’informes
sectorials de les distintes Administracions. No obstant això, entenem que han d’aclarir-se
algunes de les afirmacions de l’al·legant.
En l’al·legat s’utilitzen com suporte normes UNIX que no s’apliquen per la tipologia d’obra
projectada, com les referents a murs pantalla, palplanxes, puntals, ancoratges, etc.
El projecte inclou un estudi geologicogeotècnic, aprovat en el context del projecte.
La fonamentació dels murs dels depòsits consistix en una zapata correguda de 20 cm de
grossària, amb la que es realitzen els càlculs, assentada sobre una prefonamentació de 50
cm de formigó en el depòsit i de 1,45 m en la zona de la caseta de maniobres. Prèviament, a
càrrec de l’1% destinat per al control de qualitat es realitzarà la caracterització del fons de
l’excavació a fi de fixar la tensió admissible del terreny, d’acord amb l’apartat 9 de la
memòria.
La referència de ripable o no s’utilitza en l’al·legació sense tindre en consideració
l’experiència del sector adjacent on es van utilitzar bulldozers del tipus CAT D.9 per a la
generació de l’explanació. És un fet, no una suposició.
Finalment, torna a referir-se equivocadament a l’Annex 23 tal com s’ha explicat en apartats
anteriors.
En el que es referix a l’INCOMPLIMENT DE L’ARTICULE 152 DE LA LUV, en el que,
efectivament, es parla de “precisió suficient”, l’al·legant establix juís de valor absolutament
arbitraris i sarcàstics per a decidir que el projecte no pot ser dirigit per tècnic diferent del
redactor. Doncs bé, no és el sarcasme un argument tècnic que permeta dilucidar la qualitat
del projecte. L’al·legant, que no incorpora dictamen de pèrit o tècnic competent en la matèria
sinó que totes les afirmacions que es realitzen en l’escrit es fan davall la seua firma pel que
desconeixent la titulació o experiència tècnica del mateix, em remet a totes les justificacions
argumentades en els paràgrafs anteriors que evidencien la correcta redacció del projecte i
allò que s’ha adequat de la seua aprovació. No pareix pertinent permetre’s un to jocós en
referència, per exemple, als colzes de les conduccions d’eixida de l’estació de bombament,
assumpte clarament no comprés per qui subscriu l’al·legació. Sens dubte, no es produïx cap
incompliment de l’article 152 de la LUV.
Per tot l’anterior, el tècnic que subscriu considera que el PROJECTE D’URBANITZACIÓ és
plenament vàlid i no incorre en cap incompliment, havent sigut supervisat i aprovat per
l’Administració competent>>.
Considerant l’informe de l’arquitecte municipal, de data 10.5.10, relatiu a les argumentacions
tècniques de la sol·licitud de revisió, en el que es disposa:
Aspectes TÈCNICS que motiven el recurs:
Costos indirectes mal calculats ja que es deu considerara el termini de 18 mesos:
Segons l’article 130.3. Es consideraran costos indirectes:
Els gastos d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i
administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots estos gastos, excepte
aquells que es reflectisquen en el pressupost valorats en unitats d’obra o en partides

alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats
d’obra, que adoptarà, en cada cas, l’autor del projecte a la vista de la naturalesa de l’obra
projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d’execució.
Per tant el percentatge el fixa l’autor del projecte en funció de les característiques de l’obra.
Distints preus per a materials iguals:
Es tracta de preus unitaris que si bé responen a un mateix material s’empren en unitats
d’obra molt diferents com són el sòl de ciment fabricat en central i el formigó en mes fabricat
en obra i la diferència de preu és mínima (59,33€ - 60,00€), pel que esta diferència no té cap
importància.
Dimensionamiento de l’EDAR:
La modificació tant en l’aprofitament com en la superfície del sector SUR-20 només ha de
representar un ajust econòmic entre els sectors que compartixen la depuradora SUR -13 i
SUR-20, tal com Indecas ha detallat en l’informe de 17 de novembre de 2009.
Per tant esta al·legació s’estima parcialment en el sentit d’admetre la reducció del cost de la
depuradora de forma proporcional al nou aprofitament del sector sud-20.
Qüestions tècniques respecte als preus continguts en els quadros de preus:
L’al·legació fa referència a diversos preus: D001005 i D002001 sòls, D001020 i D003107,
D001004 els quals d’acord amb l’informe emés per la mercantil Indecas el 30 març de 2010
són absolutament irrellevants.
Respecte a la connexió prevista en el projecte d’urbanització per a la xarxa d’aigua potable
Segons l’informe remés per Indecas el projecte descriu, definix i valora clarament qual és el
punt de connexió de l’aigua potable on ja està instal·lada la T d’espera, i des d’este punt es
realitzarà un conducció fins al deposite d’aigua potable respecte al subministrament d’aigua
industrial esta especificat en el pla 15,1.
Respecte a la no aportació d’estudis específics,
Segons pareix i sempre segons l’informe remés per la mercantil Indecas les normes UNIX
al·legades no s’aplicarien, el projecte inclou un estudi geologicogeotècnic, i respecte a les
altres consideracions al·legades es consideren poc significants respecte al context global de
l’obra.
Per tant s’assumix íntegrament l’informe emés per José De Juan Sos com a director
d’Indecas ratificant la correcció del projecte i contemplant la possibilitat de repartir el cost
d’execució de l’EDAR de forma proporcional real d’acord amb l’aprofitament urbanístic
definitiu en cada sector>>.
Considerant l’informe jurídic del TAG de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient, de data 11.5.10,
relatives a les argumentacions jurídiques de la sol·licitud de revisió, en el que s’assenyala el
següent:
En relació amb les argumentacions jurídiques de la part recurrent, manifestar que se
sol·licita la nul·litat de ple de dret de l’acord impugnat a l’empara de l’article 102 de la Llei
30/92, de 26 de novembre (LRJ-PAC), per entendre que concorre alguna de les causes de
nul·litat de l’article 62 de l’esmentada llei.

S’informa, abans d’entrar en el fons de l’assumpte, que l’al·legant utilitza la via de l’article
102 una vegada expirat el termini per a formular el recurs administratiu de reposició, la qual
cosa implica una via indirecta de plantejar el propi recurs de reposició encobert davall una
altra denominació (article 102 LRJ-PAC), per quant no hi ha diferències substancials en el
que pot invocar-se en un recurs de reposició i el que pot invocar-se en una sol·licitud de
nul·litat de ple dret a l’empara del referit article. Amb este artifici legal, l’oblit o negligència
d’un interessat al deixar transcórrer el termini d’un mes per a interposar recurs de reposició
(o l’interposar-ho sense complir les mínimes exigències formals, com ha succeït en el cas
concret) no tindria conseqüències per al propi interessat, una vegada assumit que es pot
plantejar en un moment posterior una impugnació de l’acte qüestionat per la via de l’article
102, la qual cosa no deixaria de conculcar (a juí de què subscriu) l’esperit de la pròpia LRJPAC.
En tot cas, entrant en el fons de l’assumpte, manifestar que l’al·legant planteja els següents
motius de nul·litat, que són analitzats i contestats de la manera següent:
Exposició pública viciada de nul·litat, per no incorporar-se en la pàgina web
de l’Ajuntament tota la documentació exposada al públic.
La raó que es procedira a l’obertura d’una exposició pública de la nova documentació del
Programa es va deure, en exclusiva, als canvis unilaterals que va imposar la Conselleria
d’Urbanisme en l’acord d’aprovació del Pla Parcial reclassificatori, i que en cap moment van
ser patrocinats per l’Urbanitzador ni per l’Ajuntament.
Des d’este punt de vista, este nou procediment d’exposició pública precisament es va obrir
per a salvaguardar la indefensió dels interessats i no per a minvar els seus drets o
interessos, com pareix donar a entendre l’argumentació de l’al·legant. I per a això, no hi ha
cap precepte en la normativa urbanística aplicable que regule l’exposició pública d’un
supòsit com el present, que no implicava l’exposició pública d’un nou Programa o Pla, sinó
l’exposició pública d’una mera adaptació parcial en relació amb uns canvis prèviament
imposats per la Conselleria, en un context normatiu (complex) en el que resultava vigent la
LRAU en el moment de l’adjudicació provisional i la LUV en el moment de l’adjudicació
definitiva, i en el que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’instrument de planejament no
va ser l’Ajuntament sinó la Conselleria competent en Urbanisme.
Davant d’esta indefinició legal, i precisament per a salvaguardar els drets dels interessats,
es va procedir a l’obertura d’un nou període d’informació pública, per aplicació analògica
dels preceptes normatius que regulen l’exposició pública dels Plans o Programes.
En este sentit, el termini concedit (un mes) s’ajusta a l’establit en l’article 86.2 de la LRJ-PAC
invocat pel recurrent, i l’anunci va ser publicat en tots els mitjans possibles (tauler d’anuncis
municipal, DOGV, BOP i diari d’informació general), i remés avís individualitzat a cada
interessat. També es va complir a l’exigència de l’article 554 del ROGTU, en el sentit que
l’anunci d’informació pública indicava amb claredat la documentació exposada al públic, la
duració del període d’informació pública, el lloc i l’horari de consulta (dependències de la 3a
Planta de l’Ajuntament) i inclús la pàgina web municipal de contacte, amb advertència
expressa de la possibilitat de formular al·legacions o observacions per escrit.
En la web municipal, com a manifesta l’al·legant, constava el projecte d’urbanització del
sector i el contracte de programació. Este últim contenia, detallats, totes els canvis sobre la
programació derivats de les modificacions imposades per la Conselleria. Açò incloïa la
informació relativa a la proposició juridicoeconòmica (continguda en l’apartat 18 relatiu a
“Altres compromisos de l’Agent Urbanitzador”), respecte a què cal manifestar que no es
tractava d’una nova proposició juridicoeconòmica sinó d’una adaptació parcial de què fora
aprovada al seu dia.

No té fonament al·legar indefensió a la vista del que exposa. La suposada falta d’informació
en la web municipal sobre el desglossament de les càrregues d’urbanització no impedia a
l’interessat demanar la dita informació en les dependències municipals durant el tràmit
d’informació pública, en el lloc, horari i termini assenyalat.
En este sentit, s’informa que no concorren els requisits legals i jurisprudencials per a
entendre que la suposada falta invocada en l’exposició pública implique una nul·litat de ple
dret de l’acord impugnat, per indefensió als interessats. Com a manifesta la Sentència de la
Secció Quinta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem de data 28 de
setembre de 2005 (Recurs de cassació 5129/2002):
“.... Com hem assenyalat en nombroses ocasions (per totes STS de 14 de febrer de 2000),
la nul·litat dels actes administratius només era apreciable en els supòsits taxats de l’article
47 LPA (article 62 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú, Llei 30/92, de 26 de novembre) i l’anul·labilitat per
defectes formals, només procedia quan l’acte no tenia els requisits formals indispensables
per a aconseguir el seu fi o produïa indefensió dels interessats, segons l’article 48.2 LPA
(article 63.2 LRJ-PAC), per això quan hi ha suficients elements de juí per a resoldre el fons
de l’assumpte i això permet pressuposar que la nul·litat de les actuacions i la repetició de
l’acte viciat no conduiria a un resultat distint, açò és, quan pot presumir-se racionalment que
el nou acte que es dicte per l’Administració, una vegada esmenat el defecte formal ha de ser
idèntic en el seu contingut material o de fons, no té sentit apreciar l’anul·labilitat de l’acte
afligit del vici formal.
En la mateixa línia hem assenyalat (SSTS 10 d’octubre de 1991 i 14 d’octubre 1992) que
perquè procedisca la nul·litat de l’acte prevista en el precepte considerat infringit (62.1 e)
LRJ-PAC, abans 47 LPA) és necessari que s’haja prescindit totalment i absolutament dels
tràmits del procediment, no bastant l’omissió d’algun d’estos tràmits per important que este
siga. Quan s’ha omés un tràmit procedimental, però no s’ha prescindit totalment i
absolutament del procediment legalment previst ens trobem amb la possibilitat que l’acte
puga ser anul·lable de conformitat amb l’article 48.2 de la referida Llei Procedimental (ara
63.2 de la Llei 30/92) encara que este este supòsit només procedirà la declaració
d’anul·labilitat si l’acte no té els requisits formals indispensables per a aconseguir el seu fi o
si ha produït indefensió als interessats.
.... En síntesi, que el vici de forma o procediment no és invalidant de per si, sinó quan
concórreguen els supòsits que l’acte no tinga els requisits indispensables per a aconseguir
el seu fi o done lloc a la indefensió dels interessats, conforme disposa l’articule 63 LRJ-PAC,
i d’ací que puga porgar-se al llarg del procediment i inclús en via contenciosa administrativa,
tràmit en el qual pot obviar-se, per raons d’economia processal, de manera que esta
haguera sigut la mateixa, com quan encara així influent, la decisió haguera sigut correcta o
incorrecta, mantenint en el seu supòsit i anul·lant-la en un altre, i només apreciar-se en el
cas que per existència manque l’òrgan jurisdiccional dels elements de juí necessaris per a la
valoració de la decisió administrativa”.
Falta de motivació de l’acord impugnat i de la seua notificació, pel que fa als
informes tècnics o dictàmens de resolució de les al·legacions
No resulta certa l’al·legació que en l’acord administratiu impugnat (i en conseqüència en la
seua notificació) no s’incorpora el contingut dels informes o dictàmens tècnics o jurídics de
resolució (en este cas) de les al·legacions formulades. Com es desprén de l’apartat quart de
la part dispositiva del mencionat acord, es detalla de manera individualitzada la resolució de
cada al·legació amb l’expressió “de conformitat amb els informes dels servicis
tecnicomunicipals”, reproduint-se el contingut d’estos informes en relació amb cada
al·legació. Encara que no es traslladen els informes de manera literal, sí es reflectix tot el
seu contingut, per la qual cosa s’entén que no es deriva indefensió.

D’altra banda, cal informar que en cap disposició legal s’assenyala que l’omissió de la
reproducció literal d’estos informes implica una falta de motivació de l’acord administratiu.
No obstant això, en el cas concret, a més s’ha remés a cada interessat, en la notificació
individual de l’acord, un extracte de l’informe municipal de resposta a les dites al·legacions,
per la qual cosa la informació donada ha estat duplicada, en clar benefici dels interessats.
En el cas que ens ocupa, a tots els al·legants se’ls ha donat trasllat no sols de la notificació
de l’acord impugnat (amb el contingut íntegre de l’acord), sinó també un extracte dels
informes tècnics o jurídics que han servit per a la resolució de les mateixes, i que han sigut
assumits per la Corporació. Des d’este punt de vista, la validesa o no dels informes emesos
per la mercantil Indecás (empresa redactora dels projectes tècnics del sector SUR-20 i
directora de la dita obra) depenen, en tot cas, de que el seu contingut haja sigut o no
assumit per la Corporació en l’acord impugnat. I així, el realment important per a entendre
l’aplicabilitat i eficàcia dels dits informes és que han sigut assumits per la Corporació en el dit
acord, raó per la qual van ser remesos als interessats com a justificació tècnica del procedir
municipal.
El contracte de programació i la proposició juridicoeconòmica vulneren la
LUV i el ROGTU.
S’al·ludix en el recurs a diversos vicis en el contracte de programació i en la proposició
juridicoeconòmica.
En primer lloc, s’insistix en la falta de desglossament de les càrregues d’urbanització en la
documentació exposada al pública. En este sentit, cal reiterar que el que exposa al públic no
ha implicat una nova proposició juridicoeconòmica ni unes noves càrregues d’urbanització,
sinó una mera adaptació econòmica del Programa als canvis imposats per la Conselleria
d’Urbanisme. I així, la proposició juridicoeconòmica aprovada al seu dia en l’acord
d’aprovació provisional (després de la preceptiva informació pública) s’ha vist simplement
modificada parcialment, en els termes que es reflectixen en la part dispositiva (apartat
tercer) de l’acord impugnat com en l’apartat 18 (“Altres compromisos de l’Urbanitzador”) del
contracte de programació, este últim exposat al públic. Qualsevol informació addicional
relativa a esta qüestió podria haver-se demanat en les dependències municipals, durant el
tràmit d’exposició pública. En tot cas, quan es remeta a l’al·legant la notificació de l’acord
administratiu pel qual es resol el present recurs se li haurà de traslladar, a més, d’una còpia
de l’informe emés amb data 20.11.08 per l’arquitecte municipal en relació amb la qüestió de
l’adaptació de la proposició juridicoeconòmica, on es justifica tècnicament esta adaptació.
Respecte a la repercussió dels gastos generals com a càrrega d’urbanització, manifestar
que l’article 168 invocat de la LUV (“càrregues d’urbanització”) ni permet ni prohibix
expressament la inclusió d’este concepte dins de les càrregues repercutibles als propietaris.
Per estos gastos s’entén els gastos de gestió o financers, repercutibles als propietaris per
aplicació del propi article 168 (apartats 1.d i 2 c). En tot cas, durant la futura tramitació del
projecte de reparcel·lació i del Compte de liquidació provisional l’Ajuntament haurà de vetlar
per que tots els gastos repercutibles als propietaris tinguen acomodament en l’article 168 de
la LUV i 388 del ROGTU, excloent-ne els que no ho tinguen.
Respecte a la presumpta vulneració de l’article 388.3 del ROGTU, es reitera allò que s’ha
assenyalat en la contestació a les al·legacions del propi acord impugnat, en el sentit que la
remuneració que perceba l’Urbanitzador serà sobre la base de preus d’adjudicació del
contracte d’obres per licitació en subhasta pública, respectant en tot moment la normativa
aplicable”.
Considerant que l’òrgan competent per a resoldre la present sol·licitud de revisió és el Ple de

l’Ajuntament, òrgan de què prové l’acord objecte d’impugnació.
PROPOSE:
Primer. Desestimar la sol·licitud de revisió per nul·litat de ple dret interposada el 27.10.09 per
Dolores Bellmunt Mezquita, contra l’acord plenari de data 29.6.09, d’adjudicació i aprovació
definitiva del Programa d’Actuació Integrada del sector urbanitzable SUR-20, per les raons
derivades del contingut dels informes tècnics i jurídics de l’expedient.
Esta desestimació ho és sense perjuí que la modificació, tant en l’aprofitament com en la
superfície del sector SUR-20, només haja de representar un ajust econòmic entre els
sectors que compartixen la depuradora SUR-13 i SUR-20, per la qual cosa en relació amb
l’EDAR s’admet la reducció del cost de la depuradora de forma proporcional al nou
aprofitament del sector SUR-20.
Segon. Notificar el present acord a la part recurrent, amb indicació expressa dels recursos
pertinents, així com a l’Agent Urbanitzador.
El president sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
–

–

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

En conseqüència la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per majoria absoluta amb el resultat següent:
13 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup
AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
− 8 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
−

1.10. Dictamen de rectificació d'error aritmètic de l'acord del Ple de l'Ajuntament
adoptat en sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010, d'aprovació de la sol·licitud de
subvenció de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a una Escola Taller.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 25 de maig de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 12 de
maig de 2010 que diu el següent:
Lidón Adelantado Puchal, tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, fent ús de les
facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010,

sobre aprovació del projecte de l'Escola Taller per a la rehabilitació de l'edifici “l'Abadia” i la
sol·licitud a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de concessió d'una subvenció
per a la posada en marxa de la sisena Escola Taller.
Vist que en el citat acord s'ha detectat un error aritmètic en l'import del pressupost global del
projecte, així com en l'import de la subvenció sol·licitada a la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupació.
Atès que de conformitat amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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. Rectificar l'error aritmètic detectat en l'acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en
sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010, d'aprovació de la sol·licitud de la subvenció de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a una Escolar Taller, en els següents
termes:
- On diu:
(...)
El pressupost global del projecte ascendeix a 1.049.625,74 euros, que es cofinançarà amb
l'aportació municipal amb un import de 209.925,15 euros i l'aportació de la subvenció per
import de 839.700,59 euros, que es sol·licita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació.
(...)
Primer. Aprovar el projecte de l'Escola Taller per a la rehabilitació de l'edifici “l'Abadia” amb
un pressupost global que ascendix a 1.049.625,74 euros.
Segon. Sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la concessió d'una
subvenció per import de 839.700,59 euros, per a la posada en marxa de la sisena Escola
Taller.
(...)
- Deu dir:
(...)
El pressupost global del projecte ascendeix a 1.259.550,89 euros, que es cofinançarà amb
l'aportació municipal amb un import de 209.925,15 euros i l'aportació de la subvenció per
import de 1.049.625,74 euros, que es sol·licita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació.
(...)
Primer. Aprovar el projecte de l'Escola Taller per a la rehabilitació de l'edifici “l'Abadia” amb
un pressupost global que ascendix a 1.259.550,89 euros.

Segon. Sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la concessió d'una
subvenció per import de 1.049.625,74 euros, per a la posada en marxa de la sisena Escola
Taller.
(...)
Segon. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics, als efectes
procedents.”
La presidenta sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
8 vots a favor, que corresponen a María Lidón Adelantado Puchal, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i Juan Miguel Salvador Pérez (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC) i María Isabel Ruíz Alonso (España 2000) i les abstencions de Vicente Ramón Peris,
Leonardo Molina Corella i María Isabel Raigada Cepas (Grup Popular) .
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.11. Dictamen de rectificació d'error aritmètic de l'acord del Ple de l'Ajuntament
adoptat en sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010, d'aprovació de la sol·licitud de
subvenció de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a un Taller
d'Ocupació.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 25 de maig de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 12 de
maig de 2010 que diu el següent:
Lidón Adelantado Puchal, tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, fent ús de les
facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010,
sobre aprovació del projecte d'un Taller d'Ocupació a Onda, durant l'exercici 2010 i la
sol·licitud a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de concessió d'una subvenció
per a finançar l'esmentat projecte, en les especialitats d'Atenció geriàtrica i Turisme.
Vist que en el citat acord s'ha detectat un error aritmètic en l'import del pressupost global del
projecte, així com en l'import de la subvenció sol·licitada a la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupació.
Atès que de conformitat amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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. Rectificar l'error aritmètic detectat en l'acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en
sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2010, d'aprovació de la sol·licitud de la subvenció de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a un Taller d'Ocupació, en els següents
termes:
- On diu:
(...)
El pressupost global del projecte ascendeix a 451.955,04 euros, que es cofinançarà amb
l'aportació municipal per import de 45.195,50 euros i la subvenció per import de 406.759,54
euros, que es sol·licita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
(...)
Primer. Aprovar el projecte d'un taller d'Ocupació a Onda, durant l'exercici 2010, el
pressupost global del qual ascendix a 451.955,04 euros.
Segon. Sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la concessió d'una
subvenció per import de 406.759,54 euros, per a finançar el projecte d'un Taller d'Ocupació
a Onda, en les especialitats “d'Atenció geriàtrica i Turisme”.
(...)
- Deu dir:
(...)
El pressupost global del projecte ascendeix a 497.150,54 euros, que es cofinançarà amb
l'aportació municipal per import de 45.195,50 euros i la subvenció per import de 451.955,04
euros, que es sol·licita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
(...)
Primer. Aprovar el projecte d'un Taller d'Ocupació a Onda, durant l'exercici 2010, el
pressupost global del qual ascendix a 497.150,54 euros.
Segon. Sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la concessió d'una
subvenció per import de 451.955,04 euros, per a finançar el projecte d'un Taller d'Ocupació
a Onda, en les especialitats “d'Atenció geriàtrica i Turisme”.
(...)
Segon. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics, als efectes
procedents.”
La presidenta sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
8 vots a favor, que corresponen a María Lidón Adelantado Puchal, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i Juan Miguel Salvador Pérez (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC) i María Isabel Ruíz Alonso (España 2000) i les abstencions de Vicente Ramón Peris,
Leonardo Molina Corella i María Isabel Raigada Cepas (Grup Popular) .
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”

L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.12. Dictamen d'aprovació de conveni de col·laboració amb la Conselleria de
Benestar Social per a la gestió de les ajudes econòmiques individualitzades
d'acolliments familiars de menors, simples o permanents, amb família extensa o afí.
La Comissió Informativa Permanent de Participació Ciutadana, de 25 de maig de 2010, ha
emès el dictamen següent:
“Vista la proposta de 13 de maig de 2010, que diu:
Vicente Gil Sansano, tinent alcalde delegat de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Benestar
Social, fent ús de les facultats delegades per decret de l'alcaldia núm. 2026/2007, de 29
d'agost.
Vist l'article 25.2.k de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
que disposa que els municipis tenen competències, en els termes de la legislació de l'Estat i
de les Comunitats Autònomes, en la prestació de serveis socials i de promoció i reinserció
social.
Vist l'article 147 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Protecció
Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, que estableix que les
entitats locals tindran competència per a participar en l'establiment i execució del règim
d'ajudes d'acolliment familiar de menors en famílies extenses.
Vist l'article 5.2. de l'Ordre de 16 de desembre de 2009, de la Conselleria de Benestar
Social, per la qual es regulen i convoquen prestacions econòmiques individualitzades per
acolliment familiar de menors, simple o permanent, per a l'any 2010, que estableix que amb
caràcter previ es transferiran a les corporacions locals, prèvia la sol·licitud d'estes a l'empara
de la present convocatòria i després de la formalització del corresponent conveni de
col·laboració, els fons amb què hagen de sufragar als beneficiaris d'estes ajudes.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, d'1 de febrer de 2010, de sol·licitud de subvenció a
la Conselleria de Benestar Social de les ajudes dalt esmentades, amb un pressupost de
19.440 euros.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb la Conselleria de
Benestar Social per a la gestió de les ajudes econòmiques individualitzades d'acolliments
familiars de menors, simples o permanents, amb família extensa o afí.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
Atès el dispost en l'article 22.2. de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
S'eleva al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar
Social per a la gestió de les ajudes econòmiques individualitzades d'acolliments familiars de
menors, simples o permanents, amb família extensa o afí.

Segon. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.
El president sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per unanimitat, emet dictamen
favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.13. Dictamen sobre adopció de mesures socials de suport a la tercera edat.
La Comissió Informativa Permanent de Participació Ciutadana, de 25 de maig de 2010, ha
emès el dictamen següent:
“El president, senyor Gil Sansano (Grup Socialista), sotmet a votació la urgència de la
inclusió d'aquest punt, que s'aprova per unanimitat.
Vista la proposta que diu:
“D. Salvador Aguilella Ramos, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Onda, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, artículo 97, presenta mediante el
presente escrito al Pleno la siguiente
PROPUESTA
Las graves dificultades económicas y de paro que vive nuestro país y el desmesurado déficit
público, obligan a adoptar medidas extraordinarias, también exigidas por nuestra
pertenencia a la zona euro, que a su vez atraviesa un período de inestabilidad al que es
preciso dar soluciones coordinadas. En este contexto el Gobierno aprobó el pasado 20 de
mayo un Decreto Ley, que todavía debe ser refrendado por el Parlamento, que incluye
algunas decisiones que lesionarán injusta e injustificadamente a más de 5 millones de
pensionistas, rompiendo de paso uno de los logros mayores de nuestra democracia: el
Pacto de Toledo.
Conviene recordar que dicho Pacto de Estado se alcanzó en 1995 entre todos los Grupos
Parlamentarios, y mereció el respaldo de los sindicatos en 1996 mediante el Acuerdo sobre
consolidación y racionalización del sistema de pensiones.
Estos acuerdos, fruto de un amplio y responsable diálogo político y social, sacaron a nuestra
Seguridad Social de la incertidumbre económica y garantizaron un sólido compromiso de
todos para hacer viable y sostenible nuestra Seguridad Social.
500.000 millones de pesetas de déficit, inseguridad de poder cobrar las pensiones e
incertidumbre de los pensionistas para mantener su poder adquisitivo fueron, entre otras,
razones para que todos los partidos asumieran el Pacto de Toledo y sus recomendaciones.
La Ley 24/1997, de 16 de julio, de consolidación y racionalización de la Seguridad, fue
resultado directo del Pacto de Toledo, cuyo cumplimiento se quiso garantizar con la

participación de todos los Grupos Parlamentarios, constituyendo al efecto una Comisión en
el Congreso de los Diputados. Esta Comisión ha ido evaluando el cumplimiento de
compromisos y recomendaciones desde entonces y lo ha hecho con eficacia y con rigor bajo
diversos gobiernos.
En la actualidad está examinando un documento de fecha 29 de enero de 2010, enviado por
el Gobierno para examen y debate, de modo que los acuerdos que pudieran alcanzarse
dieran lugar a aquellas reformas y modificaciones legales pactadas entre todos los grupos
políticos, sin olvidar la participación de los agentes sociales en el proceso de diálogo social
actualmente abierto.
El Decreto Ley aprobado ayer por el Gobierno, pero que todavía tiene que ser refrendado
por el Parlamento, de recortes en los derechos de los pensionistas, principalmente el
derecho a la revalorización en función del IPC (artículo 11 de la Ley 24/1997, de 16 de julio),
viene a romper el Pacto de Toledo, una de las más importantes conquistas de nuestra
democracia. Estos recortes privan de derechos a más de cinco millones de pensionistas y
nos hace retroceder a los tiempos en los que el Gobierno, según criterios de oportunidad y
de conveniencia política, daba o negaba la revalorización de las pensiones y, por tanto,
daba o quitaba poder adquisitivo a las debilitadas economías de los pensionistas.
Se producirían otros efectos adicionales e indeseables de empobrecimiento para los
pensionistas al bloquear "sine die" la base sobre la que se actualizarían las pensiones tras el
bloqueo de su cuantía que plantea ahora el Gobierno.
La experiencia indica que este tipo de medidas, combinadas con la elevación de impuestos,
en especial el IVA (2 puntos de subida en julio próximo), generan problemas añadidos en el
consumo y en el empleo, cuya evolución, si no se corrige con reformas adecuadas, pondrá
en peligro los ingresos por cotizaciones, que son esenciales para mantener nuestro sistema
de Seguridad Social.
Por todo ello, el Grupo municipal popular de Onda somete a la consideración del Pleno la
aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación a que retire las medidas previstas en el decreto
ley, aprobado el 20 de Mayo, para la supresión de la revalorización de las pensiones
contributivas.
SEGUNDO.- Solicitar que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo de modo urgente
para reanudar los trabajos de la misma, a fin de que se acuerden por todos los grupos las
reformas que sean necesarias para que se garantice la viabilidad y el futuro de nuestro
sistema de Seguridad Social.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a la Vicepresidenta
Segunda y Ministra de Economía, y a los Portavoces Parlamentarios en el Congreso de los
Diputados y en el Senado.”
Obert el torn d'intervencions la Presidència informa que l'equip de govern, Grup Socialista,
Grup AMI i Grup BLOC, presenta la següent esmena a la proposta del Grup Popular, amb el
títol de “Adopció de mesures socials de suport a la tercera edat”:
“Las graves dificultades económicas y de paro que vive nuestro país, y la dificultad para
mantener el alto nivel de protección social necesario para permitir una salida de la crisis lo
menos perjudicial posible para las clases trabajadoras más desfavorecidas
económicamente, obligan a adoptar medidas extraordinarias, también exigidas por nuestra
pertenencia a la zona euro, que a su vez atraviesa un período de inestabilidad al que es
preciso dar soluciones coordinadas. En este contexto el Gobierno aprobó el pasado 20 de

mayo un Decreto Ley, que todavía debe ser refrendado por el Parlamento, que incluye
algunas decisiones duras para reducir el déficit público, y que buscan evitar ajustes mucho
más drásticos, como los que están llevando a cabo otros gobiernos de la zona euro y entre
los que cabe señalar subidas del IVA por encima del 25%.
Las medidas aprobadas por el Gobierno del Estado el pasado 20 de mayo, están en la línea
de asegurar el mantenimiento de la protección social de los pensionistas al permitir que en
el 2011 todos los pensionistas mantengan como mínimo el mismo poder adquisitivo que
tienen ahora y que se sitúa con los incrementos producidos desde el 2004 en un 18,20% de
media por encima del IPC, y que, en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas
percibirán el incremento correspondiente al IPC.
Parece lógico pues que todas las Administraciones Públicas caminen en la misma línea y
adopten medidas para mejorar la protección social en sus ámbitos de actuación, así lo ha
venido haciendo este Ayuntamiento con distintos acuerdos plenarios y con las medidas de
protección social adoptadas desde los Servicios Sociales Municipales al aumentar el
presupuesto para las ayudas sociales de emergencia sí como al desarrollo de programas
para la creación de empleo.
Es en este contexto, en el que parece razonable que el Gobierno de la Generalitat
Valenciana en base a sus competencias y presupuesto así como su mayor proximidad a los
ciudadanos de nuestra Comunidad, adopte también medidas que vayan más allá de los
meros proyectos y se conviertan en una realidad económica que beneficie a los ciudadanos
de nuestro pueblo al liberar al Ayuntamiento de Onda del mantenimiento de los Servicios de
la Tercera Edad que son de competencia de la Generalitat Valenciana permitiendo destinar
dichos recursos a programas sociales municipales.
Por todo lo expuesto, los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Onda del PSOE, AMI y
BLOC, someten a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Solicitar al Gobierno de la Generalitat Valenciana que incluya el CEAM de Onda
en la Red de Centros de la Consellería de Bienestar Social al igual que están los demás
Centros de la Comunidad Valenciana, asumiendo el coste de la gestión que en estos
momentos es de 130.000€ y que son sufragados por el Ayuntamiento de Onda (la
Generalitat aporta tan sólo 1.500€).
SEGUNDO.-Solicitar a la Generalitat Valenciana que asuma el coste de la Asistencia
Sanitaria de la Tercera Edad de Onda pagando el importe de los medicamentos no incluidos
por la Sanidad Pública y que en estos momentos son a cargo del Ayuntamiento de Onda por
un importe de 50.000€.
TERCERO.-Solicitar a la Generalitat Valenciana una participación más igualitaria en el coste
de las ayudas sociales de emergencia estableciendo un porcentaje fijo no inferior al 50% en
función del presupuesto que destine a las mismas el Ayuntamiento de Onda.
CUARTO.-Dar traslado de estos acuerdos al Presidente de la Generalitat Valenciana y al
Conseller de Bienestar Social.”
La Presidència proposa fer un recés per estudiar l'esmena i s'accepta per unanimitat de la
comissió. Acabat el recés, s'obri un segon torn d'intervencions i el president, senyor Gil
Sansano (Grup Socialista), diu que està d'acord amb l'adopció de mesures per a recolzar als
pensionistes però que s'ha de fer d'una forma útil i aplicada a l'Ajuntament i al poble d'Onda
que és on tenen competències. Creu que la proposta del Grup Popular és genèrica i que
correspon al Govern de la Nació.
El senyor Ramón Peris (Grup Popular) manifesta que el seu grup manté la seua proposta
perquè creuen que és el Govern Central qui té les competències en aquest assumpte.

Una vegada debatuda la moció, i no havent-hi més intervencions, el president sotmet a
votació l'esmena presentada per l'equip de govern, Grup Socialista, Grup AMI i Grup BLOC,
amb el resultat següent:
Vots a favor: 7, que corresponen a Vicente Gil Sansano, Carmen Verdiá Cerdá, Mª Dolores
Mateu Falomir, Mª Carmen Aguilella García i María Lidón Adelantado Puchal (Grup
Socialista), a Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI) i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
Vots en contra: 3, que corresponen a Vicente Ramón Peris, Mª Isabel Raigada Cepas i Adela
Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
Abstencions: 1, que correspon a María Isabel Ruiz Alonso (Grup España 2000).
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de l'esmena presentada
per l'equip de govern amb el títol “Adopció de mesures socials de suport a la tercera edat.”
Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) diu que la Moció
presentada per l'equip de govern és una replica de la Moció presentada pel Grup Popular
contra la congelació de les pensions aprovada pel Govern i critica que les esmenes no
tinguen res a veure amb el que demana la seua Moció. Continua dient que es tracta d'una
“pataleta”, que al PSOE en Onda, amb el vist i plau del BLOC i de l'AMI, no li interessa
aquest debat i que li hauria agradat escoltar al tripartit pronunciar-se en contra de la
congelació de les pensions. Igualment diu que votaran a favor perquè el que es plateja no té
res a veure amb les pensions. Sobre el CEAM diu que li sorprén que Onda renuncie a un
CEAM municipal ja que podien haver demanat fa temps pertànyer a la xarxa de la
Conselleria de Benestar Social i que han d'estar molt mal els comptes de l'Ajuntament per
no poder sufragar els 130.000 euros que costa la seua gestió. Acaba dient que els 3.000
pensionistes d'Onda perdran 700.000 euros amb la congelació i que l'equip de govern vol
silenciar el que fa el Govern i mirar solament a la Generalitat.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Benestar Social, senyor Gil
Sansano (Grup Socialista), respon que el motiu de la seua Moció és recolzar els
pensionistes davant del panflet i les mentides de la Moció del Grup Popular i que plantegen
una alternativa realista per aconseguir alguna cosa útil pels ciutadans. Seguidament reitera
els tres primers punts de la Moció i diu que com la Generalitat no fa res se li ha de demanar.
Acaba dient que Onda és l'Ajuntament que més diners destina a serveis socials, que els
750.000 euros d'estalvi es dedicaran a altres finalitats socials i demana “fer pinya” per ajudar
a la gent d'Onda.
Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, respon
al senyor Ibáñez Bordonau que no està d'acord amb la congelació però que Madrid queda
més lluny que València, que amb els diners que s'estalviarien es podria intentar refer les
pensions més baixes i que s'ha oblidat de demanar la inclusió en el Pressupost municipal
2011de diners per a la gent major d'Onda.
El portaveu del Grup AMI, senyor Mundina Sol, respon al senyor Ibáñez Bordonau que la
Moció s'ha presentat on no toca i que posats a demanar sembla més raonable demanar
coses per a Onda encara que també dubta de que la Generalitat faça cas del que es
demana ací malgrat ser més raonable.
El senyor Ibáñez Bordonau respon al senyor Gil Sansano que no hi ha cap servei dels que
demana que no existisquen avui pel que no es millora res amb la seua Moció tret d'estalviar
diners. Sobre el CEAM li diu que van voler que fora municipal per presumir i ara que no
poden pagar-lo volen anar a la xarxa autonòmica. Finalment assenyala que la seua Moció
no és un panflet i que estan donant l'esquena a 3.000 ciutadans d'Onda. Al senyor Martí i

Colera li proposa que es podria afegir a la Moció un punt 5è que diguera que l'Ajuntament
d'Onda demana al Govern que deixe de congelar més de 3.000 pensions contributives a
Onda.
Tanca les intervencions el senyor Gil Sansano responent al senyor Ibáñez Bordonau que el
CEAM fou el primer de la Comunitat Valenciana i que la Generalitat començà a construir-los
desprès deixant fora a Onda i per això és municipal. Sobre els diners diu que no es tracta
d'estalviar sinó de destinar més diners a serveis socials i sobre la Moció del Grup Popular
reitera que és estàndard i un pamflet. Respecte a la congelació de les pensions diu que amb
el Govern del Partit Popular estigueren congelades dos anys i el salari mínim
interprofessional vuit mentre que el Govern socialista va revalorà les pensions un 18,20 % i
que els pensionistes cobraran en 2011 com a mínim igual que en 2010 i que serà per
damunt de l'IPC. Acaba dient que la política del Govern es preocupa dels treballadors i els
pensionistes, que l'estalvi es destinarà a programes de protecció social com el xec nadó que
en la Generalitat el Partit Popular ha incomplit, i que aquest no té legitimitat moral, legal ni
política en aquest assumpte per la qual cosa ratifica la seua Moció sense canviar-la.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per unanimitat.
1.14. Despatx extraordinari.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), dóna compte de l'existència de tres
Mocions i de que dos tracten sobre el mateix tema. A la vista d'aquesta circumstància
s'aprova per unanimitat tractar de forma conjunta les Mocions de l'equip de govern i del Grup
Popular que tracten sobre els salaris dels càrrecs electes.
1.14.1. Mocions de l'equip de govern i del Grup Popular sobre els salaris dels càrrecs
electes.
Vista la moció presentada per l'equip de govern, que diu:
“D. Juan Miguel Salvador Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista; D. Pascual Vte.
Mundina Sol, Portavoz del AMI y D. Vicent Martí i Colera, Portavoz del BLOC Nacionalista, y
al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
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,
art. 97, presenta la siguiente
MOCIÓN
Resultando que por acuerdo plenario de fecha 11 de julio de 2007 se fijaron las
asignaciones y dedicación de los miembros de la Corporación municipal.
Resultando que por acuerdo de la Junta de gobierno de 17 de mayo de 2010 se solicitó por
este Ayuntamiento a la Federacion Valenciana de Municipios y Provincias una decisión
común de los Ayuntamientos valencianos ante las medidas de austeridad y ahorro
impulsadas por el Gobierno de España.
Resultando que a día de hoy no existe respuesta a este Ayuntamiento por parte de la
Federacin Valenciana de Municipios y Provincias y teniendo urgencia en la toma de un
acuerdo que coincida con la fecha de inicio de la reducción de percepciones de los
funcionarios.
Resultando que la Diputación Provincial de Castellón con fecha 25 de mayo de 2010 ha
aprobado por unanimidad una reducción del 7% en las retribuciones fijas y periodicas así

como las retribuciones por asistencia a órganos colegiados de los miembros de la
Corporación, siendo la institución más próxima que, por su carácter de ayuntamiento de
ayuntamientos, sirve de referente y ha tomado decisión en firme.
PROPONEMOS:
•

Establecer una reducción del 7 % en todas las retribuciones fijas o periódicas de los
miembros de la Corporación Municipal de Onda, así como en las retribuciones por
asistencia a órganos colegiados de este ayuntamiento, con efectos a partir del 1 de junio
de 2010.

•

La reducción de las retribuciones que percibe el personal eventual designado como de
confianza de esta Corporación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo.

•

Que el ahorro que comportará la reducción de costes derivados de la aplicación de esta
medida, se destinará a las finalidades que se establecen en el articulo 14.1 del citado
Decreto Ley.

No obstante, la reducción establecida en el punto primero podrá ser corregida de acuerdo
con las decisiones que, en un futuro y a fin de adecuar este acuerdo a la máxima
homogeneidad posible, adopte la Diputación provincial.”
Vista la moció presentada pel Grup Popular, que diu:
“D. Salvador Aguilella Ramos, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Onda, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, 97.3, presenta mediante el
presente escrito al Pleno la siguiente
MOCIÓN
En el marco del Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 20 de
mayo de 2010, publicado en el BOE, n° 126, de 24 de mayo, por el que se adoptan medidas
urgentes para reducir el déficit público.
La Federación Valenciana de Municipio y Provincias (FVMP) tiene en vigor un "Protocolo de
retribuciones de cargos electos locales", cuyos datos están actualizados en el año 2008 y
por el que se establece un máximo de 60.207,54 € brutos anuales para los alcaldes de
municipids entre 20.000 y 50.000 habitantes y respecto a los concejales se aplicará un
reducción, al menos, del 10% sobre la retribución fijada para el Alcalde.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó, el 25 de Mayo de 2010,
la reducción de salarios de los cargos electos locales. Las reducciones salariales se
establecerán de forma individual y con criterios de progresividad. Dichas reducciones se
harán efectivas en la nómina del mes de junio.
El Grupo municipal popular de Onda somete a la consideración del Pleno la aprobación de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aplicar para los salarios de los cargos electos del Ayuntamiento de Onda el
Protocolo de retribuciones de cargos electos locales", de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias (FVMP), por el que se establecen los criterios en las retribuciones
de los cargos electos de las entidades locales valencianas.

SEGUNDO.- Una vez respetados los límites del acuerdo de la FVMP, aplicar las
.recomendaciones de reducción de los salarios del Alcalde y Concejales recómendados por
la Federación Española de Municipios y Provincias.”
El Ple aproa per unanimitat la urgència d'ambdues mocions.
Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, diu que
el seu Grup proposa una reducció coherent i racional basada en els criteris de la FEMP i la
FVMP. Així planteja que en primer lloc s'hauria d'aplicar el protocol de la FVMP i sobre
aquest aplicar les reduccions recomanades per la FEMP el passat 25 de maig. D'aquesta
manera es produiria una rebaixa del sou de l'alcalde un 17%, del tinent d'alcalde delegat de
l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient un 20,57%, del portaveu del Bloc un 20,57% i del de
l'AMI un 21,01% tota la qual cosa sumaria 44.330,49 euros anuals. A canvi d'açò diu que
l'equip de govern planteja una rebaixa del 7% que és insuficient i contrària als criteris de la
FEMP i la FVMP.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista) respon que el que cobren ací els regidors
es va aprovar en Ple i per tots i demana al Grup Popular que renuncie als 75.000 euros
anuals que cobren perquè aquesta retribució no està en el protocol de la FVMP. Sobre la
rebaixa del 7% diu que és la reducció que es va aprovar en l'últim Ple de la Diputació i que
ací podrà corregir-se en el futur si la Diputació “mou fitxa”. Igualment aprofita per assenyalar
que al personal eventual se li aplicarà el mateix règim que al personal funcionari i laboral i
que el destí de l'estalvi serà l'amortització de deute. Acaba dient que la FVMP en resposta al
requeriment municipal ha respost que no té criteri al respecte i que es remet a les taules
indicatives que publicà al seu dia.
Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, respon
al senyor Aguilella Ramos que diu mentides igual que han fet amb l'adjudicació del contracte
per a la gestió del Casal Jove i que no entén perquè no ha defensat la Moció el senyor
Ibáñez Bordonau (Grup Popular) que en la Diputació podria haver fet el mateix, amb la qual
cosa s'hauria rebaixat el sou un 9%, i no ho ha fet. Acaba criticant la despesa de 12,2
milions d'euros anuals que suposen els assessors del tres Ajuntaments capitals de província
i de les tres Diputacions sobre la qual el Grup Popular no ha dit res o els 36,5 assessors que
té la Diputació de Castelló i que suposen una despesa d'1,1 milions d'euros anuals.
El portaveu del Grup AMI, senyor Mundina Sol, diu que esperava que parlara el senyor
Ramón Péris (Grup Popular) ja que és qui apareix a la premsa i que el Grup Popular sols
vols pressionar a l'equip de govern. A aquest respecte diu que s'emporten 75.000 euros
anuals sense cap responsabilitat i que el salari és criticable com tot en la vida però que
havien de criticar-los pel que fan o no fan. Acaba dient que el temps posarà a cadascú al
seu lloc i que el Grup Popular està on la gent ha volgut que estiguen.
El senyor Ibáñez Bordonau demana en aquest punt intervindre per al·lusions sense que
l'alcalde li ho permitisca ara.
El senyor Aguilella Ramos demana a l'equip de govern que done exemple perquè el 7% és
insuficient i respon al senyor Mundina Sol que tots els partits estan on la gent ha volgut
excepte el Bloc i l'AMI que no havien d'estar governant i els regidors dels quals són els qui
més cobren de la Província. Sobre el salari de l'alcalde diu que solament els alcaldes de
Castelló i Vila-real cobren més i que els 24.000 euros anuals que cobra de la Diputació els
podria rebaixar dels salari d'alcalde. Seguidament reitera la seua proposta, diu que la
proposta de l'equip de govern és insuficient i contrària als criteris de la FEMP i la FVMP i
demana la lectura del fax enviat per aquesta.
En aquest punt l'alcalde autoritza al senyor Ibáñez Bordonau a contestar al senyor Martí i

Colera per al·lusions explicant aquell que quan la Diputació aprovà la rebaixa no existia
encara l'acord de la FEMP i que el seu sou a la Diputació s'equipara als criteris de la FVMP.
El senyor Martí i Colera demana que en el futur també se li done la paraula com ha passat
ara amb el senyor Ibáñez Bordonau.
Tanca les intervencions l'alcalde llegint l'acord plenari pel qual es van aprovar els sous dels
regidors de l'Ajuntament aprovats pet unanimitat. Sobre les seues retribucions recorda que
no té cotxe oficial, ni xofer, ni guardaespatlles, ni l'Ajuntament cotitza per ell a la Seguretat
Social, que l'únic assessor municipal és per a dotze regidors i que la seua dedicació és tots
els dies i sense horari. Sobre la rebaixa reta al senyor Ibáñez Bordonau a que “moga fitxa”
en la Diputació i diu que ací faran igual. Acaba llegint el fax enviat per la FVMP en el qual diu
que no s'aclareixen els dubtes plantejats per part de l'Ajuntament.
L'alcalde sotmet a votació la moció de l'equip de govern, la qual s'aprova per majoria
absoluta amb el resultat següent:
13 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup
AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
− 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
−

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

1.14.2. Moció del Grup Popular sobre concessió d'ajudes per naixement.
Vista la moció del Grup Popular, que diu:
“D. Salvador Aguilella Ramos, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Onda, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, artículo 97.3, presenta mediante
el presente escrito al Pleno la siguiente
MOCIÓN
Las graves dificultades económicas y de paro que vive nuestra ciudad, la subida del
impuesto del IVA, la reducción en las nóminas de todos los trabajadores, unido la
eliminación del cheque bebe, que finaliza el 31 de Diciembre de 2010, hace que la familia

ondense se convierta en la gran perjudicada, la que más sufre la crisis y la que paga las
consecuencias de la mala gestión.
Aunque esta ayuda estatal estaba mal planteada, ya que no era justo que todos los
residentes en España la cobraran, independientemente del nivel de renta, eliminarla es
hipotecar el futuro del país.
Ante la necesidad de priorizar y satisfacer las necesidades sociales y realizar un reparto
razonable y viable de las ayudas, el Grupo Municipal Popular de Onda somete a la
consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Conceder durante el 2011 una ayuda a las familias que tendrán o adoptarán un
hijo o hija entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, y que cumplan los requisitos y
condiciones establecidas.
SEGUNDO.- Los requisitos exigidos para poder solicitar las ayudas son los siguientes:
a)Los bebés deben estar empadronados en la ciudad de Onda y al menos uno de los
progenitores tiene que estar empadronado en la ciudad diez años de los últimos quince
ejercicios, y al menos durante todo el 2010 de forma continua.
b)Para percibir esta ayuda los ingresos de la unidad familiar no debe superar los 43.000
euros, o los 56.000 euros anuales en el caso de las familias numerosas. La cuantía de la
subvención se calculará en función de la renta y oscilará entre los 500 y los 1.500 euros.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Onda dispondrá para el ejercicio 2011 al menos la cantidad
de 123.305 euros, que es la rebaja que como mínimo se debe aplicar a los costes de los
sueldos de los cargos electos del Ayuntamiento de Onda, entre el 1 de Junio de 2010 y el 31
de Diciembre de 2011, en función de las recomendaciones de la FVMP y la FEMP.”
El Ple aprova per unanimitat la urgència de la Moció.
Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, diu que
com el decret del Govern no dona destí a la rebaixa dels salaris dels regidors el seu Grup
proposa que s'ajude a les famílies d'Onda que tinguen fills en 2011 i amb les condicions que
planteja la Moció. Acaba dient que és una Moció per recolzar a la família i fomentar l'equilibri
demogràfic i demana la seua aprovació.
El portaveu del Grup AMI, senyor Mundina Sol, diu que la gestió de l'Ajuntament correspon a
l'equip de govern i que serà aquest qui decidirà el destí dels diners.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista) explica que l'Ajuntament d'Onda dedicarà
700.000 euros a ajudes socials aquest any i que les prioritats dels diners estalviats seran
primer el deute i desprès les ajudes socials que es sumaran als 700.000 euros. Acaba
manifestant el seu desacord amb la Moció.
Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que
és una llàstima que no hagen demanat el xec guarderia que sí és progressiu.
El senyor Aguilella Ramos critica que no vullguen llegir ni escoltar la seua proposta i que no
volen donar a tots el mateix. Acaba reiterant els motius de la Moció i demana que
reconsideren la seua postura i la recolzen.
Tanca les intervencions l'alcalde dient que ara ja sap el motiu de la Moció i llig una notícia de
premsa segons la qual el Consell de la Generalitat diu que no descarta posar en marxa el
xec nadó de 4.000 euros que prometé en la darrera campanya electoral. Continua explicant

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

2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió
ordinària.
L'alcalde dóna compte a la Corporació de la relació dels decrets i resolucions dictats des del
21 d'abril fins el 25 de maig de 2010, que se corresponen amb els números 960 al 1.213.
2.2. Precs i preguntes.
Obert el torn de precs i preguntes es registren les següents:
1. El senyor Mundina Sol (Grup AMI) demana que es faça arribar l'acord sobre els salaris
dels regidors al portaveu del Grup Popular i que rectifique que no el coneixia i no se li
havia consultat.
2. El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) diu que en 1999 el president de la comissió
informativa d'urbanisme senyor Nebot Monzonís presentà un pla per repoblar Montí a
causa d'una pedrera existent en la zona i desprès de 10 anys pregunta que ha sigut
d'allò.
3. El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) en relació amb el Decret 1.231/2010 referit a
les nòmines del personal del mes de maig on es parla d'un informe del funcionari
encarregat de data 26/5/2010 sobre variacions respecte a les retribucions aprovades pel
Ple per a 2010 demana una còpia de l'informe i que li expliquen les variacions.
4. El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) pregunta a què es deguda la variació de la
nòmina de l'alcalde que apareix als Decrets 770 i 1.012/2010.
5. La senyora Aguilella Abad (Grup Popular) davant l'arribada de l'estiu pregunta si es van a
adoptar mesures de neteja dels solars municipals per evitar el risc d'incendis.
Obert el torn de respostes l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), respon al
senyor Mundina Sol que el portaveu del Grup Popular té l'acord, i al senyor Ibáñez Bordonau
que la variació de la nòmina respon a despeses de locomoció i que sobre la pedrera es
dirigiran a la Conselleria i a l'empresa però que segurament els treballs de reposició es faran
al final de la concessió.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, senyor Salvador Pérez
(Grup Socialista), respon a la senyora Aguilella Abad que s'han reunit les empreses de
manteniment i la Guarderia Rural per començar a treballar i que als treballs es podrà

incorporar personal del conveni INEM, EMCORP o PAMER.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

