AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 11
Data: 30 d'agost de 2010
Horari: de 19.30 a 20.30 h
Caràcter: ordinària
Lloc: Sala de plens
Assistents:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

–
–

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

1. Part resolutòria:
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2010.
1.2. Dictamen d'aprovació del document “Revisión de números de policía y denominación de
calles del casco urbano de Onda".
1.3. Dictamen d'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora del servei de transport de
viatgers en automòbils lleugers.
1.4. Proposta de pròrroga del contracte de gestió de serveis públics d'arreplegada de

residus sòlids urbans, trasllat a planta per a tractament i neteja viària.
1.5. Dictamen d'aprovació de la modificació del Reglament de Règim Interior del Mercat
Municipal.
1.6. Dictamen de modificació de l'Ordenança IAE.
1.7. Dictamen d'adhesió a la Xarxa Provincial de Municipis cap a la sostenibilitat (REDCAS) i
aprovació Protocol General de col·laboració amb ajuntaments de la província de
Castelló per a la participació en la xarxa.
1.8. Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol 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 de juliol de 2010.
Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.2. Dictamen d'aprovació del document “Revisión de números de policía y
denominación de calles del casco urbano de Onda".
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 24 d'agost de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
María Carmen Aguilella García, tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea de Recursos Humans i
Gestió Administrativa, fent ús de les facultats delegades per Decret 2.026/2007, de 29
d’agost.
Vist el document “Revisión de números de policía i denominación de carrers del Casco Urbano
de Onda”, elaborat pel personal de l’Àrea de Contractació, Patrimoni i Serveis, per a la revisió
dels números de Policia.
Vist que l’esmentat document inclou la situació actual de numeració d’edificis i nomenclatura
de vials en el nucli urbà d'Onda i Artesa, i dels nuclis de població municipals: Urbanización
Nueva Onda, Residencial El Carmen, Racholar de Matilda, Monteblanco, Tosalet i Colador.
Vist que amb motiu de l’esmentat document s’ha observat l’existència d’errors en la
denominació cadastral d’alguns vials, atés que no s’ajusta als noms oficials dels mateixos.
Vistos els acords de l'Ajuntament Ple, en els que s’aproven noms i modificacions de vials que
no han sigut inclosos en la cartografia cadastral, de dates 27/04/2009, modificació carrer 8 de
març, 27/03/00 denominació carrers zona Sur-3 Oeste, 24/11/97 i 24/09/87 denominació de
carrers U-4 i U-12 (Joaquín Granados, Mestre Ismael Peris i c/ Estocolmo), 27/07/1989
denominació carrers zona U-12 (c/ Hermina Landerer, París, Lisboa, Bruselas i avinguda
Anselmo Coyne), 30/01/92 denominació carrers zona U6 i Residencial El Carmen (c/ Espadilla
i c/ Dublín), 22/02/90 denominació de carrers zona U-A, 28/01/93 canvi de nom de l'avinguda
Montendre, 26/04/99 denominació de carrers (c/ General Arrando), 25/02/2002 denominació

carrers zona U-9, 26/09/2005 denominació carrers Sur-15 (Artesa) i 26/05/2008 canvi de la
totalitat de l'avinguda Luxemburgo (abans carrer).
Atès que l’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals, establix que és obligació dels
ajuntaments el mantindre actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la
numeració dels edificis, informant d’això a totes les Administracions públiques interessades.
Hauran de mantindre corresponent cartografia, o si no n’hi ha, referència precisa de les
direccions postals amb la cartografia elaborada per l’Administració competent.
Considerant que l’òrgan competent per a resoldre és el Ple municipal, en aplicació, per
assimilació, de l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el document “Revisión de números de policía i denominación de calles del
Casco Urbano de Onda”, elaborat pel personal de la secció de Contractació, Patrimoni i
Serveis, quant a la numeració d’edificis i nomenclatura de vials en el nucli urbà de Onda i
Artesa, i dels nuclis de població municipals: Urbanización Nueva Onda, Residencial El
Carmen, Racholar de Matilda, Monteblanco, Tosalet i Colador.
Segon. Aprovar els següents noms de carrers:
carrer Pau Casals. Situat en la zona U-4 Sarratella. Al nord-est de la unitat d'actuació.
Inici en el carrer Cristo Obrero, travessa el carrer Maestro Serrano i finalitza en el carrer
Tomás Bretón (plànol 7).
•

Travessera Sancho. Situada en la zona U-1. Inici entre el número 1A del carrer
Paterna i número 42 del carrer Ronda, finalitza en el carrer La Cosa (plànol 17)
•

carrer Rosa dels Vents. Situada en zona U-9. Carrer sense eixida amb inici en carrer
El Colador i en la qual desemboquen el carrer Mistral i carrer Levante (plànol 30)
•

carrer Virgen de la Cabeza. Vial situat en zona U-7 (Monteblanco). Carrer amb inici en
l'avinguda del Mar i final en l’encreuament amb el carrer Santa Rita (plànol PGOU)
•

carrer de l'Amistat. Vial situat en zona U-7 (Monteblanco). Carrer amb inici en carrer
Victoria Kent i final en vial de nova creació carrer Virgen de la Cabeza (plànol PGOU)
•

carrer de la Solidaritat. Vial situat en zona U-7 (Monteblanco). Carrer amb inici en
l'avinguda del Mar i final en el carrer Victoria Kent (plànol PGOU)
•

Tercer. Ordenar la rectificació cadastral dels següents noms de vials:
carrer Mestre Ismael Perris, ha de figurar carrer Mestre Ismael Peris (plànol 8).
carrer Los Cepos, ha de figurar carrer Los Cepas (plànol 19).
carrer Anselmo Coyne, ha de figurar avinguda Anselmo Coyne.
carrer Luxemburgo, ha de figurar avinguda Luxemburgo (acord Ple de data
26/05/2008) (plànols 20 i 22)
•
•
•
•

Quart. Ordenar la inclusió cadastral dels següents noms de vials aprovats per mitjà d’acords
de Ple de dates (per orde cronològic) 24/09/1987, 27/07/1989, 30/01/1992, 28/01/1993,
24/11/1997, 26/04/1999, 27/03/2000, 25/02/2002 i 26/05/2008:

carrer 8 de març. Situat en el límit de las zones SUR-3 Est i SUR-3 Oest. Travessa el
límit d’ambdós unitats d’actuació de Sud a Nord. Inici en l'avinguda Serra d'Espadà i finalitza en
l'avinguda Constitució. En dit carrer se inicie el carrer Moncofa i finalitza el carrer Joan Fuster
(plànol 3).
•

carrer Vicent Andrés Estellés. Situat en la zona SUR-3 Oest. Travessa la unitat
d’acuación de Sud a Nord. Inici en l'avinguda Serra d'Espadà i finalitza en l'avinguda
Constitució. En dit carrer finalitzen els carrers Isabel Clara Simó i Miquel Peris, i està
travessada per el carrer Joan Fuster (plànol 3).
•

carrer Joaquín Granados. Situat en la zona U-4 Sarratella. Al nord de la unitat
d’actuació. Inici en la confluència dels carrers Mestre Tàrrega i Argelita, travessa el carrer
Maestro Rodrigo i finalitza sense eixida en el número 26 de la mateixa (plànol 7).
•

carrer Mestre Ismael Peris. Situat en la zona U-4 Sarratella. En el centre de la unitat
d’actuació que travessa d’Oest a Est. Inici en la confluència dels carrers Maestro Serrrano i
San Fermín i finalitza en el carrer Ludiente. Este carrer ha d’incloure els immobles situats entre
el final del carrer Sarratella i el carrer Ludiente, números de policia 59 al 69 i 38. (plànol 8).
•

carrer Espadilla. Vial de forma irregular situat en la zona U-6. Inici en el carrer Vallat i
finalitza en l'avinguda Montendre, entre els números 41 i 43. Este vial inclou números que
anteriorment pertanyien a l'avinguda Ribesalbes (plànol 8).
•

carrer Rafael Alberti. Situat en zona U-A. Inici en carrer Jaén i final en plaça Pablo
Iglesias. (plànol 13).
•

plaça Pablo Iglesias. Situat en zona U-A, entre els carrers Jaén, Juan Gil Albert, Rafael
Alberti i plaça Antonio Machado. (plànol 13).
•

carrer Juan Gil Albert. Situat en zona U-A. Inici en plaça Pablo Iglesias i final en carrer
Jaen. (plànol 13).
•

plaça Antonio Machado. Situada en zona U-A, entre la plaça Pablo Iglesias i la zona
verd “Cine Paraíso”. (plànol 13).
•

carrer Federico García Lorca. Situat en zona U-A. Inici en carrer Almería i final en
carrer Buenavista. (plànol 13).
•

carrer Dámaso Alonso. Situat en zona U-A. Inici en carrer Almería i final en carrer
Buenavista. (plànol 13).
•

carrer Jorge Guillén. Situat en zona U-A. Vial sense eixida que s’inicia en el carrer
Jaén, entre els números 5 i 7. (plànol 13).
•

carrer Miguel de Unamuno. Situat en zona U-A. Inici en carrer Granada i final en carrer
Arrabal del Castillo. (plànol 13).
•

carrer Ramón J. Sender. Situat en zona U-A. Inici en carrer Arrabal del Castillo i final
en carrer Murcia. (plànol 13).
•

carrer Buenavista. Situat en zona U-A. Vial circular que rodeja de nord-est a sud-est el
Castell d’Onda. Inici junt a la zona verd “Cine Paraiso” i finalitza junt al carrer del Botánico.
(plànols 13-14).
•

plaça Miguel Hernández. Situada en zona U-A, entre els carrers Arrabal del Castillo,
Murcia i Granada. (plànols 13-14).
•

carrer la Costera. Situat en zona U-A. Inici en carrer Almería i final en carrer
Buenavista. (plànol 14).
•

carrer les Escales. Situat en zona U-A. Inici en carrer Almería i final en carrer la Murà.
(plànol 14).
•

carrer la Murà. Situat en zona U-A. Inici en carrer la Costera i final en carrer
Buenavista. (plànol 14).
•

carrer Ramón María Valle Inclán. Situat en zona U-A. Inici en carrer Venta la Mora i
final en carrer Murcia. (plànol 14).
•

carrer Venta la Mora. Situat en zona U-A. Inici en carrer Arrabal del Castillo i final en
carrer Murcia. (plànol 14).
•

carrer del Botánico. Vial que establix el límit, per la part sud, de la zona U-A. Inici en
carrer Arrabal del Castillo i final en carrer Buenavista. (plànol 14).
•

avinguda de Montendre. Vial que discorre de Sud a Nord en la zona U-1. Inici en
l'avinguda Pais Valenciá i finalitza en el límit del nucli urbà. Este vial és part de l’anterior
avinguda de Ribesalbes, esta ha de figurar amb inici en la confluència del carrer La Safona,
carrer Camino Castellón i carrer San Juan i finalitza en l'avinguda País Valencià. (plànols 5, 8 i
15).
•

carrer General Arrando. Situat en zona U-1. Inici en carrer la Cosa i final en carrer
Matilde Salvador. Este vial inclou la zona verda que es troba a l’est del mateix, junt amb el
carrer Paterna. (plànol 17).
•

carrer Herminia Landerer. Situat en zona U-12. Inclosa actualment en la Urbanización
Nueva Onda, te el seu inici en carrer Anselmo Coyne i final en carrer la Cosa. Este vial inclou
la zona verda que es troba a l’est del mateix, junt al carrer Paterna. (plànol 19).
•

carrer París. Vial circular situat en zona U-12. Inclosa actualment en la Urbanización
Nueva Onda. Te el seu inici en les confluències de l'avinguda Anselmo Coyne i carrer Lisboa i
finalitza en l'avinguda Anselmo Coyne.
•

carrer Lisboa. Carrer situat en zona U-12. Inclosa actualment en la Urbanización
Nueva Onda. Carrer sense eixida que te el seu inici en el carrer Bruselas, entre els números 2
i 50.
•

carrer Bruselas. Carrer situat en zona U-12. Carrer circular sense eixida que es troba
en el centre de la Urbanización Nueva Onda. Te el seu inici i final en el principi del carrer
Lisboa.
•

avinguda Anselmo Coyne. avinguda amb inici en la rotonda que confluïxen els carrers
Maestro Giner, carrer Copenhaguen i carrer Metge José Llidó i finalitza en el carrer Lisboa.
Este carrer ha d’incloure els immobles situats en el tram que resta entre l’inici i el final del
carrer París, números de policia, 32 a 38.
•

carrer Dublín, carrer situat en zona U-12, amb inici en el carrer París i final en
l'avinguda Roma.
•

carrer Estocolmo, carrer situat en zona U-12, Inici en la rotonda de confluència dels
carrers Luxemburgo, carrer Balmes, carrer Copenhaguen i l'avinguda Roma, finalitza en el seu
número 20.
•

•

carrer Colador, situat en la zona U-9, vial amb inici en la confluència del camino El

Colador i carrer La Rioja, i finalitza en parcel·la 330 del polígon 55 segons dades cadastrals.
(plànol 30)
carrer Tramontana. Situat en la zona U-9, vial sense eixida amb inici entre els
números 5 i 7 del carrer Colador, (plànol 30).
•

carrer Poniente. Situada en la zona U-9, vial sense eixida amb inici entre els
números 9 i 11 del carrer Colador. (plànol 30)
•

carrer Mistral. Situat en la zona U-9, vial amb inici en el carrer Poniente, amb final en
el carrer Rosa dels Vents. (plànol 30)
•

carrer Levante, situat en la zona U-9, vial paral·lel al carrer Mistral, amb inici en el
carrer Poniente, travessa el carrer Gregal i finalitza en el carrer Rosa dels Vents. (plànol 30).
•

carrer Blasco Ibañez, carrer situat en zona SUR-15 (Artesa), inici en el cantó cl.
Vicenta Ferrer Escribà, amb final en el número de policia 42 cantó carrer Carles Salvador.
Este carrer ha d’incloure els immobles situats en el tram entre el carrer Blasco Ibáñez i el
carrer Vicenta Ferrer Escribà, incloent-hi els números de policia, 2A a 2D (plànol 31 i 32).
•

Cinqué. Comunicar este acord al Negociat d’Urbanisme, al Negociat de Cadastre Municipal, al
Negociat de Padró d’Habitants, al servici de Correus, al Centre de Gestió Cadastral, a la
Policia Local i al Registre de la Propietat, als efectes procedents.
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per unanimitat, emet dictamen
favorable a l'aprovació.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.3. Dictamen d'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora del servei de transport
de viatgers en automòbils lleugers.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 24 d'agost de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
Vista la proposta d’ordenança municipal reguladora del servei de transport de viatgers en
automòbils lleugers, redactada pels servicis jurídics de l’Ajuntament atenent a la proposta
d’esta tinent alcalde de data 31 de març de 2010.
Vist que es va traslladar un esborrany de la nova ordenança a les empreses afectades per la
mateixa, presentant en data 5 d’agost, RGE 15101, l'Asociación Radio Taxi de Onda escrit
amb alguns suggeriments i correccions a incorporar, les quals s’han tingut en compte en la
redacció final del text.
Considerant que els article 4.1.a) i 25.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de règim local atribuïx als ajuntaments la potestat reglamentària i la competència en
matèria de transport públic de viatgers.
Considerant que l’article 2 del Decret 163/2000, de 24 d’octubre, del Govern Valencià, pel
qual es desenvolupa la Disposició Addicional quarta de la Llei 10/1998, de 28 de desembre,
de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat
Valenciana, en matèria de transports urbans, disposa que “els municipis seran competents,
amb caràcter general, per a la gestió i ordenació dels serveis urbans de transport de viatgers

que es duguen a terme dins dels seus respectius termes municipals.”
Considerant que d’acord amb el que disposa els articles 49, 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 i
196.2 del RD 2568/1986, l’ordenança, aprovada inicialment pel Ple, se sotmetrà a informació
pública per un termini mínim de 30 dies, entrant en vigor als 15 dies hàbils de la seua
publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província.
Considerant que l’òrgan competent per a l’aprovació és el Ple, segons establix l’article 22.2.d
de la Llei 7/1985 i l’article 50.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals.
PROPOSA:
Primer. Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora del servei de transport de
viatgers en automòbils lleugers.
Segon. Derogar l’ordenança municipal reguladora del servei públic d’autoturisme, aprovada
pel Ple d’este ajuntament el dia 29 de setembre de 1982 i l’ordenança reguladora de la
concessió de llicències municipals classe “C”, especials o d’abonament (modalitat
ambulàncies), aprovada pel Ple de l’ajuntament del dia 28 de desembre de 1989.
Tercer. Ordenar la publicació de l’anunci d’aprovació en el Tauler d’Edictes i en el Butlletí
Oficial de la Província, per a la presentació de reclamacions i suggeriments per terme de 30
dies.
Quart. Considerar definitivament aprovada l'Ordenança si en el període d’informació pública
no es presenten al·legacions.
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per majoria, emet dictamen
favorable a l'aprovació amb el resultat següent:
7 vots a favor que corresponen a María Carmen Aguilella García, María Lidón Adelantado
Puchal, Juan Miguel Salvador Pérez, Rosario Fabra Prades, i Vicente Gil Sansano (Grup
Socialista), a Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI Onda) i a Vicent Martí i Colera (Grup
Bloc).
– 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, María Isabel Raigada Cepas i
Rubén Ibáñez Bordonau (Grup Popular), i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).”
–

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

1.4. Proposta de pròrroga del contracte de gestió de serveis públics d'arreplegada de
residus sòlids urbans, trasllat a planta per a tractament i neteja viària.
Vista la proposta d'acord del dia 11 d'agost de 2010, que diu:

“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda, Contractació i
Servicis, per decret de l’alcaldia número 2026/2007, de 29 d’agost.
Vist l’expedient tramitat per a la 2ª Pròrroga del contracte de gestió del servici “Recogida de
residuos sólidos urbanos, traslado a planta para tratamiento y limpieza viaria”.
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 26.04.1999, va adjudicar a la mercantil
Fomento de Construcciones i Contratas, SA, el contracte de gestió del servici “Recogida de
residuos sólidos urbanos, traslado a planta para tratamiento y limpieza viaria”, com a autor
de la proposició més avantatjosa per a la Corporació.
Vist que com a conseqüència de l’anterior, en data 31.05.1999, es va firmar el corresponent
contracte administratiu, la duració del qual es va fixar en 6 anys, prorrogables pels mateixos
períodes.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 16.05.2005, d’aprovació de la primera
pròrroga del contracte, per la qual cosa el mateix finalitza el 31.05.2011, sent susceptible de
noves pròrrogues fins al màxim legal permés de 25 anys.
Vist l’informe favorable de l’enginyer municipal de data 02.07.2010.
Vist l’informe jurídic favorable de data 05.07.2010 i la fiscalització de conformitat d’esta
Proposta realitzada per la Interventora municipal.
Vist els certificats de retenció de crèdit de dates 25.02.2010, 03.03.2010 i 10.08.2010.
Atès l’article 158 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, per la qual s’aprova la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques (LCAP), que establix que el contracte de gestió de servicis
públics no podrà tindre caràcter perpetu o indefinit, fixant-se necessàriament la seua duració
i la de les pròrrogues que puga ser objecte, sense que puga excedir el termini total, incloses
les pròrrogues, de setanta-cinc anys.
Considerant el que disposa la Disposició Addicional 2ª de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP), que atribuïx al Ple les “Contractacions i
concessions de qualsevol classe quan el seu import supere el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del Pressupost i en tot cas, els sis milions d’euros, així com els contractes i
concessions plurianuals quan la seua duració siga superior a quatre anys...”.
PROPOSA
Primer. Aprovar la 2ª pròrroga del contracte per a la gestió del servici “Recogida de residuos
sólidos urbanos, traslado a planta para tratamiento y limpieza viaria”, subscrit amb la
mercantil Fomento de Construcciones i Contratas, SA, en data 31.05.1999 i les
modificacions posteriors de data 28.12.2001, 01.10.2002, 07.04.2004, 19.11.2004 i
15.05.2008, pel termini de 6 anys, per la qual cosa finalitzarà, excepte ulteriors pròrrogues el
dia 31.05.2017.
Segon. Disposar la despesa que per a l’Ajuntament representa la pròrroga del contracte de
referència, amb càrrec a la partida 2010 161 227 del Pressupost General vigent.
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar el present acord als servicis econòmics municipals als efectes oportuns.”
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), sotmet al Ple la ratificació de la inclusió
en l'ordre del dia d'aquest punt al no haver sigut dictaminat per la corresponent comissió
informativa.

El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) intervé per a explicar que el seu Grup no veu la
pressa de prorrogar ja un contracte tan important i que acaba el 31 de maig de 2011, i
pregunta quina és la pressa.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, senyor Aguilella Aguilella (Grup Socialista),
respon que han tingut tota la informació de l'expedient i que aquest obeeix a una petició de
l'empresa concessionària del servei per tal de renovar els vehicles de forma que aquests
siguen més ràpids i silenciosos la qual cosa requereix un mínim de huit mesos d'antelació.
El senyor Ibáñez Bordonau respon que no creu que siga una justificació la que ha donat el
senyor Aguilella Aguilella i que no entén que el servei comporte un augment de preus de
més de 157.000 euros per uns vehicles que no entraran en servei fins d'ací a huit mesos.
Per tota la qual cosa acaba dient que seria millor no prorrogar el contracte.
El senyor Aguilella Aguilella contesta que el senyor Ibáñez Bordonau parteix d'una premissa
falsa ja que açò és una pròrroga i el seu cost és zero com demostrarà després en el debat.
Finalitzades les intervencions sobre la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del
dia l'alcalde sotmet a votació la mateixa, 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 Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
– 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas i Adela Carmen Belenguer Sales (Grup
Popular).
–

Obert el torn d'intervencions sobre el fons de l'assumpte el senyor Ibáñez Bordonau replica
al senyor Aguilella Aguilella que la informació la tenen des de dimecres passat i des d'aquest
matí i al respecte d'aquesta assenyala que la interventora i l'enginyer municipal en els seus
informes diuen que sí es va a pagar per la pròrroga ja que el contracte passarà de
1.706.888,80 a 1.864.632,12 euros de forma que costarà 157.743,32 euros més pel mateix
servei.
El senyor Aguilella Aguilella respon que el cost de la pròrroga serà zero i que si el senyor
Ibáñez Bordonau multiplica la factura del mes de juliol per dotze veurà que el cost és
1.864.632,12 euros. Igualment explica que des de l'inici del contracte en 1999 el preu ha
augmentat sols per les modificacions realitzades i per l'aplicació de l'IPC i que pel mateix
preu amb la pròrroga tindran vehicles nous, la renovació del 80% dels contenidors, l'estalvi
de la neteja extra en Fira i una campanya de sensibilització. Tot seguit dona compte d'un
informe d'intervenció en el que es diu que el cost del servei en 2009 fou de 1.832.705,40
euros als quals si se li sume el 0,8% de l'IPC (14.661.61 euros) i l'1% d'increment de l'IVA
des del mes de juliol (17.265,11 euros) dona un total de 1.864.632,12 euros. Acaba dient
que els ciutadans d'Onda no van a pagar res per les millores, que les dades són claríssimes
i que el problema és que el senyor Ibáñez Bordonau solament vol obstaculitzar.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau explica que el contracte
costa deu anys després més del 100% que en el seu inici i critica la falta de transparència
del senyor Aguilella Aguilella ja que no té l'informe d'intervenció que aquest ha utilitzat.
Reitera que darrere de la pròrroga s'amaga un augment de preus i pregunta si el servei
costa el mateix ara que en febrer. Si és així diu que l'Ajuntament ha pagat a l'empresa el
mes anterior per tal de justificar-lo. Sobre el concessionari del servei pregunta si no té cap

obligació sobre els vehicles i diu que l'amortització de tots acabà l'any passat per la qual
cosa ja deurien estar tots renovats i no deixar set dels setze que tenen sense amortitzar.
Igualment assenyala que unes altres obligacions incomplides pel concessionari són la de
tenir una oficina d'atenció ciutadana, la neteja i manteniment de jardins i la recollida
d'animals morts i el seu tractament. Sobre la pròrroga diu que si es vol beneficiar als
ciutadans d'Onda i no a l'empresa no s'hauria de prorrogar el contracte i que si es licitara
seria un gest d'honestedat i bona gestió amb el qual el poble d'Onda guanyaria. Acaba dient
que li provoca incertesa el fet que es prorrogue ara un contracte que venç en maig de 2011,
que malgrat el que va dir el passat 26 de maig en una roda de premsa el senyor Aguilella
Aguilella no apreta el cinturó a les empreses contractistes sinó als ciutadans i que açò fa
mala olor i no és pel fem.
Tanca les intervencions el senyor Aguilella Aguilella dient que el senyor Ibáñez Bordonau no
vol escoltar, falseja les dades i menteix. Sobre l'amortització dels vehicles diu que en 2005 i
2008 es compraren vehicles nous i altres ja no s'utilitzen per la qual cosa l'empresa va
renovant la flota i tots no estan amortitzats. Sobre l'augment de preus diu que és zero i es
compromet a que si augmenta la factura mensual de juliol o agost respecte a la de
setembre, sense comptar possibles despeses extraordinàries, la diferència la pagaran els
membres del Grup Socialista. Respecte a la informació reitera que el Grup Popular l’ha
tinguda tota i els dona l'últim informe elaborat hui per intervenció. Pel que fa a la pròrroga diu
que si no hagueren hagut millores s'hauria licitat. Finalitza dient que el cost del servei obeeix
a una regularització i que sols han de fer dues coses: passar l'IVA del 7 al 8% i multiplicar
per dotze mensualitats.
Finalitzat el debat l'alcalde sotmet a votació la Proposta, 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 Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
– 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas i Adela Carmen Belenguer Sales (Grup
Popular).
–

1.5. Dictamen d'aprovació de la modificació del Reglament de Règim Interior del
Mercat Municipal.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 24 d'agost de
2010, ha emès el dictamen següent:
“El president, Juan Miguel Salvador Pérez, dóna compte de la proposta de data 16 d´agost
de 2010, que diu el següent:
Joaquín Aguilella Aguilella, tinent alcalde delegat l’Àrea d’Hisenda i Especial de Comptes, fent
ús de les facultats delegades per Decret 2.026/2007, de 29 d’agost.
Vista la sol·licitud de l’Asociación Local de vendedores del Mercado Municipal y pescadería de
Onda, amb CIF G12337531, en la que comuniquen la modificació de l’article 31 del Reglament
de Règim Interior del Mercat Municipal, aprovada en Assemblea General extraordinària
celebrada el dia 15 de juny de 2010, referent a l’obertura del Mercat Municipal en horari de
vesprada.
Vist el contracte de concessió del Mercat Municipal, firmat en data 7 d’abril de 1997 i el

Reglament de Règim Interior del Mercat Municipal aprovat en data 26 de gener de 1998 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 25 d’abril de 1998.
Considerant l’article 3 del Reglament de Règim Interior del Mercat Municipal, en el qual es
regula la possibilitat de modificar-ho a proposta de l’Associació de venedors, reunits en
Assemblea General, o a criteri del propi ajuntament, però sempre amb l’aprovació d’este.
Considerant l’article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim
local atribuïx en els ajuntaments la potestat reglamentària i d’autoorganització.
Considerant que l’òrgan municipal competent per a l’aprovació és el Ple, segons el que
disposa els articles 22,2,d) i 49 de la Llei 7/1985, article 55 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril (TRRL), i l’article 50,3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre (ROFRJ).
PROPOSA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Règim Interior del Mercat
Municipal.
Segon. Ordenar la publicació de l’anunci d’aprovació de la present modificació, en el tauler
d’edictes i al Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació de reclamacions i
suggeriments pel termini de 30 dies.
Tercer. Considerar definitivament aprovada la modificació del Reglament de Règim Interior
del Mercat Municipal, si durant el període d’exposició pública no es presenten al·legacions”.
El president sotmet a votació l'aprovació de la proposta, la qual s'aprova per unanimitat.
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.
1.6. Dictamen de modificació de l'Ordenança IAE.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 24 d'agost de
2010, ha emès el dictamen següent:
“El president, Juan Miguel Salvador Pérez, dóna compte de la proposta de data 16 d´agost
de 2010, que diu el següent:
“D. Joaquín Aguilella Aguilella, tinent d’alcalde delegat d’Hisenda i Especial de Comptes, a la
vista de la providència d’alcaldia de data 16 d'agost de 2010 relativa a l’aprovació de la
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques a fi de
possibilitar l’aplicació simultània de les bonificacions potestatives relatives a la creació
d’ocupació, utilització o producció d’energia a través de sistemes de cogeneració o per
ubicació de les instal·lacions a distància superior a 7 km del nucli de població, tot això
segons l’article 88.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Les modificacions a introduir són les següents:
-Divisió de l’apartat 2 de l’article 5 on es regulen les bonificacions potestatives, en els
paràgrafs a) al d), a fi de fer una distinció més clara de les diferents bonificacions.

-Permetre l’aplicació simultània de les bonificacions potestatives previstes en els paràgrafs
c) al e) de l’apartat 2 de l’article 5 de l’actual Ordenança fiscal, quedant redactats els
apartats 2 i 3 de l'article en els termes següents:
“b) Una bonificació per creació d’ocupació fins a un màxim del 50 per 100 de la quota
tributària corresponent, per als subjectes passius que tributen per quota municipal i que
hagen incrementat la mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit
durant el període impositiu immediatament anterior al de l’aplicació de la bonificació en
relació amb el període anterior a aquell.
Els percentatges de bonificació estaran en funció de qual siga l’increment mitjà de la plantilla
de treball amb contracte indefinit i seran els següents:
–

Increment igual o superior al 10 % ..........................

bonificació del 10 %

1. Increment igual o superior al 20 % ..........................

bonificació del 20 %

–

Increment igual o superior al 30 % ..........................bonificació del 30 %

−

Increment igual o superior al 40 % ..........................

bonificació del 40 %

−Increment

igual o superior al 50 % ..........................
bonificació del 50 %
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
l’increment de plantilla.
La present bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar si és el cas, les bonificacions a
què es refereix l’apartat 1, paràgrafs a) i b) d’este article i l’apartat 2 paràgraf a).
c) 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.
La present bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar si és el cas, les bonificacions a
què es refereix l’apartat 1, paràgrafs a) i b) d’este article i l’apartat 2 paràgraf a) i b).
d) Una bonificació del 20 % de la quota corresponent per als subjectes passius que tributen
per quota municipal i que realitzen les seues activitats industrials des de l’inici de la seua
activitat o per trasllat posterior en locals o instal·lacions que es troben a distància superior a
7 Km. del nucli de la població.
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 situació
i distància al nucli de la població.
La present bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar si és el cas, les bonificacions a
què es refereix l’apartat 1, paràgrafs a) i b) d’este article i l’apartat 2 paràgraf a), b) i c).
3. La concessió i aplicació de qualsevol de les bonificacions regulades en els apartats
anteriors no exclourà la simultània o posterior aplicació de les restants bonificacions
establides en el mateix article.”
Vist l’informe d’Intervenció de data 16 d'agost de 2010.
Considerant que el fonament legal d’aquesta Ordenança fiscal es troba en els articles 4.1 a)
i b) i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació
amb els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Considerant que el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
apareix regulat en els articles 49, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les

bases del règim local, amb les peculiaritats previstes en els articles 16.1 i 17 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març.
Considerant que la competència per a l’aprovació de les Ordenances fiscals, correspon al
Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria simple del número legal de membres
presents de la corporació, de conformitat amb els articles 22.2 d) i 47.1) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
De conformitat amb tot això, s’eleva al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el text de l’Ordenança fiscal que es relaciona a continuació:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
L’Ajuntament d’Onda, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució, per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i de conformitat amb el que disposen els articles 15 i següents en relació amb l'article
78 i següents del Text refós de la Llei d’hisendes locals, acorda modificar els elements
necessaris per a la determinació de la quota tributària de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques.
Article 1. NATURALESA I FET IMPOSABLE
1. L’Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet
imposable del qual està constituït pel mer exercici dins del terme municipal d’activitats
empresarials, professionals o artístiques, tant si s’exerceixen en un local determinat com si
no, i es troben o no especificades en les tarifes de l’impost.
2. Es consideren, a l’efecte d’aquest impost, activitats empresarials les ramaderes, quan
tinguen caràcter independent, les mineres, les industrials, les comercials i les de serveis. Per
tant, no tenen aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les
forestals i les pesqueres, així que cap d'aquestes constitueix el fet imposable d'aquest
impost.
3. Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic
quan suposa l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i/o de recursos humans,
a fi d’intervenir en la producció o distribució de béns i serveis.
4. El contingut de les activitats incloses dins del fet imposable serà definit en les tarifes
d'aquest impost.
5. L’exercici d’activitats incloses dins del fet imposable podrà provar-se per qualsevol mitjà
admissible en dret i, en particular, per aquells arreplegats en l’article 3 del Codi de Comerç.
Article 2. SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ
No constitueix el fet imposable d’aquest impost l’exercici de les activitats següents:
a) L’alienació de béns integrats en l’actiu fix de les empreses que hagen figurat inventariats
com immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a la data de la transmissió, així com
també la venda de béns d’ús particular i privat del venedor sempre que hagen sigut utilitzats
durant el mateix període de temps.
b) La venda de productes que es reben en recompensa de treballs personals o serveis
professionals.

c) L’exposició d’articles amb el fi exclusiu de decoració o d’adorn de l’establiment. No
obstant això, estarà sotmesa al pagament del present impost l’exposició d’articles per a
regalar als clients.
d) Quan es tracte de venda al detall, la realització d’un sol acte o operació aïllada.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES
1. Són subjectes passius del IAE les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària sempre que realitzen en territori nacional
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst
en la Llei General Tributària.
Article 4. EXEMPCIONS
1.
Estan exempts de l’impost:
a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els seus respectius
Organismes autònoms de l’Estat i les entitats de Dret públic d’anàleg caràcter de les
comunitats autònomes i de les entitats locals.
b) Els subjectes passius que inicien l’exercici de la seua activitat, durant els dos primers
períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupe la dita activitat.
A aquests efectes no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici de l’activitat quan la
mateixa s’haja desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que
s’entendrà que concorre, entre altres supòsits, en els casos de fusió, escissió o aportació de
branques d’activitat.
c) Els següents subjectes passius:
-Les persones físiques.
-Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article
35.4 de la Llei General Tributària, que tinguen un import net de la xifra de negocis inferior a
1.000.000 d’euros.
-Quant als contribuents per l’Impost sobre la Renda de No Residents, l’exempció només
aconseguirà als que operen a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que
tinguen un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros en l’exercici anterior.
A l’efecte de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les
regles següents:
1ª) L’import net de la xifra de negocis s'ha de determinar d’acord amb el que preveu l’article
191 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat per Reial Decret Legislatiu
1564/1989, de 22 de desembre.
2ª) L’import net de la xifra de negocis ha de ser, en el cas dels subjectes passius de l’Impost
sobre Societats o dels contribuents per l’Impost sobre la Renda de No Residents, el del
període impositiu el termini de presentació de declaracions del qual pel dit tributs haguera
finalitzat l’any anterior al de meritació d’aquest impost.
En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei, General
Tributària, l’import net de la xifra de negocis ha de ser el que corresponga al penúltim any
anterior al de meritació d’aquest impost. Si el dit període impositiu haguera tingut una durada

inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s'ha d'elevar a l’any.
3ª) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu s'ha de tindre en
compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel mateix.
No obstant això, quan l’entitat forme part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del
Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis s'ha de referir al conjunt d’entitats
pertanyents al dit grup.
A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior, s'ha d'entendre que els casos de l’article 42
del Codi de Comerç són els arreplegats en la secció 1ª del capítol I de les normes per a
formulació dels comptes anuals consolidades, aprovades per Reial decret 1815/1991, de 20
de desembre.
4ª) En el supòsit dels contribuents per l’Impost sobre la Renda de No Residents, caldrà
ajustar-se a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments
permanents situats en territori espanyol.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades
per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades.
e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d'ensenyament en tots els seus
graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les
entitats locals, o per Fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments
d'ensenyament en tots els seus graus que, no tenint ànim de lucre, estigueren en règim de
concert educatiu, inclús si facilitaren als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els
prestaren els serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció venguen en el
mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que
l’import de la dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destine,
exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment.
f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d’ocupació que per a
l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids realitzen, encara que venguen
els productes dels tallers dedicats a aquestes finalitats, sempre que l’import de la dita venda,
sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destine exclusivament a l’adquisició
de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius a què els siga aplicable l’exempció en virtut de tractats o Convenis
Internacionals.
i) Les entitats sense fins lucratius, a l’empara del que preveu l'article 15.2 de la Llei
49/2002,de 23 de desembre de règim fiscal d’entitats sense fins lucratius i dels incentius
fiscals al mecenatge, estaran exemptes de l’Impost d’Activitats Econòmiques per les
explotacions econòmiques a què es refereix l’article 7 de l’esmentada llei. No obstant això,
totes aquestes entitats hauran de presentar declaració d’alta en la matrícula d’aquest impost
i declaració de baixa en cas de cessament en l’activitat.
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres a), d), g) i h) de l’apartat anterior no
estaran obligats a presentar declaració d’alta als efectes de l’impost.
3. Els beneficis regulats en les lletres e) i f) de l’apartat 1 anterior tindran caràcter rogat i es
concediran, quan procedisca, a instància de part.
Article 5. BONIFICACIONS
1. Sobre la quota de l’impost s’aplicaran, en tot cas, les bonificacions següents:
a) Una bonificació del 95% a les Cooperatives, així com a les Unions, federacions i

confederacions de les mateixes i a les Societats Agràries de Transformació, en virtut del que
estableix la Llei 20/1990, de 18 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
b) Una bonificació del 50 % de la quota corresponent, per als que inicien l’exercici de
qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del
segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. El període d’aplicació de la
bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en
la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
2.a) Així mateix, s’aplicarà una bonificació de la quota corresponent per a aquells subjectes
que inicien l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributen per quota municipal durant
els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de
desenvolupament de l'activitat, d’acord amb el quadre següent:
Primer exercici

50,00%

Segon exercici

50,00%

Tercer exercici

25,00%

Quart exercici

25,00%

Cinquè exercici

10,00%

L’aplicació de la bonificació requerirà que l’activitat econòmica no s’haja exercit anteriorment
sota una altra titularitat. S'ha d'entendre que l’activitat s’ha exercit anteriorment sota una
altra titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques
d’activitat.
El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorregut cinc anys des de la
finalització de l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l'article 82 del TRLHL.
La bonificació s'ha d'aplicar a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada
pel coeficient establit en l'article 86 del Text refós de la Llei d’hisendes locals i modificada, si
és el cas, pel coeficient de situació establit en l'article 8 d’aquesta Ordenança.
En el cas que resultara aplicable la bonificació a què al·ludeix el paràgraf a) de l’apartat 1
anterior, la bonificació prevista en aquest paràgraf s'ha d'aplicar a la quota resultant de
l'aplicació de la bonificació de l’esmentat paràgraf a) de l’apartat 1.
b) Una bonificació per creació d’ocupació fins a un màxim del 50 per 100 de la quota
tributària corrresponent, per als subjectes passius que tributen per quota municipal i que
hagen incrementat la mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit
durant el període impositiu immediatament anterior al de l’aplicació de la bonificació en
relació amb el període anterior a aquell.
Els percentatges de bonificació estaran en funció de qual siga l’increment mitjà de la plantilla
de treball amb contracte indefinit i seran els següents:
Increment igual o superior al 10 % ..........................

bonificació del 10 %

2. Increment igual o superior al 20 % ...................

bonificació del 20 %

–

Increment igual o superior al 30 % ..........................

bonificació del 30 %

−

Increment igual o superior al 40 % ..........................

bonificació del 40 %

–

−Increment

igual o superior al 50 % .............................

bonificació del 50 %

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
l’increment de plantilla.
La present bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar si és el cas, les bonificacions a
què es refereix l’apartat 1, paràgrafs a) i b) d’este article i l’apartat 2 paràgraf a).
c) 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.
La present bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar si és el cas, les bonificacions a
què es refereix l’apartat 1, paràgrafs a) i b) d’este article i l’apartat 2 paràgraf a) i b).
d) Una bonificació del 20 % de la quota corresponent per als subjectes passius que tributen
per quota municipal i que realitzen les seues activitats industrials des de l’inici de la seua
activitat o per trasllat posterior en locals o instal·lacions que es troben en una distància
superior a 7 Km. del nucli de la població.
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 acreditatido de la
situació i distància al nucli de la població.
La present bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar si és el cas, les bonificacions a
què es refereix l’apartat 1, paràgrafs a) i b) d’este article i l’apartat 2 paràgraf a), b) i c).
3. La concessió i aplicació de qualsevol de les bonificacions regulades en els apartats
anteriors no exclourà la simultània o posterior aplicació de les restants bonificacions
establides en el mateix article.
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost d’acord amb els preceptes
continguts en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les disposicions que
la complementen i desenvolupen, així com el coeficient de ponderació i situació regulats en
els articles 7 i 8 d’aquesta Ordenança fiscal i si és el cas les bonificacions previstes en
l'article 5 d’aquesta Ordenança.
Article 7. COEFICIENT DE PONDERACIÓ EN FUNCIÓ DE LA XIFRA DE NEGOCIS
D’acord amb el que preveu l’article 86 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un
coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del
subjecte passiu, d’acord amb el quadre següent:
Import net de la xifra de negocis (euros)
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00

Coeficient
1,29
1,30
1,32
1,33

Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

1,35
1,31

A l’efecte de l’aplicació del coeficient a què es refereix aquest article, l’import net de la xifra
de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques
exercides pel mateix i es determinarà d’acord amb el que preveu la lletra c) de l’apartat 1 de
l’article 4 de l’Ordenança fiscal.
Article 8. COEFICIENT DE SITUACIÓ
1. De conformitat amb el que preveu l’article 87 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en les següents
categories fiscals:
Categoria A) Totes les no enumerades.
Categoria B) Totes les situades en els barris Artesa, el Tosalet i El Colador.
Categoria C) Està integrada pels carrers següents:
Borriana
Plaça Sant Cristòfol
Carreró la Cruz
Plaça Sant Roc
Ceramista Peiró
Plaça Sinagoga
La Llum
Perdiu
La Safona
Portal de València
Montesa
Ramón María
Moreria
Sant Camil
Plaça de l’Església
Sant Isidre
Plaça de l’Almodí
Sant Joan
Plaça de la Morera
Sant Miquel
Plaça del Rei El senyor Jaume Sant Pere
Plaça de Sant Domènech
Sant Vicent
Plaça el Pla
Santa Anna
Plaça Raval de Sant Josep
Santa Bàrbara

Santa Isabel
Santa Magdalena
Santa Rosa
Santíssim Salvador
Tremedal
Verge d’Agost
Verge de l'Esperança
Verge de la Mercè
Verge dels Àngels
Verge del Pilar
Verge del Rosario

2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat en l’article 7 d’esta
Ordenança i atenent a la categoria del carrer en què radica físicament el local s’estableixen
els següents coeficients:
Categoría A) 1,00
Categoría B) 0,90
Categoría C) 0,80
Article 9. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracte de declaracions
d’alta, i en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l’activitat fins al final
de l’any natural.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles,
excepte quan en els casos de declaració d’alta, el dia de començament de l’activitat no
coincidisca amb l’any natural, en el supòsit del qual les quotes s'han de calcular
proporcionalment al número de trimestres naturals que resten per a finalitzar l’any, inclòs el
del començament de l’exercici de l’activitat.
Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produïsca el dit cessament.
Amb aquest fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota
corresponent als trimestres naturals en què no s’haguera exercit l’activitat.

3. Tractant-se d’espectacles, quan les quotes estiguen establides per actuacions aïllades, la
meritació es produeix per la realització de cada una d'aquestes actuacions, i s'han de
presentar les corresponents declaracions en la forma que s’estableixen reglamentàriament.
Article 10. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d’aquest impost, seran competència de l’Ajuntament i comprendran les funcions de
concessió o denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions
conduents a la determinació del deute tributari, emissió dels instruments de cobrament,
resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que
s’interposen contra els dits actes i actuacions per a la informació i assistència del contribuent
referides a les matèries compreses en aquest apartat.
2. L’impost es gestiona a partir de la matrícula del mateix que es formarà anualment per al
terme municipal i estarà constituïda per censos comprensius de les activitats econòmiques,
subjectes passius, quotes mínimes i, si és el cas, el recàrrec provincial. La matrícula estarà
a disposició del públic en el respectiu Ajuntament.
Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions censals
d’alta manifestant tots els elements necessaris per a la seua inclusió en la matrícula en els
termes de l'article 90.1 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març i dins del termini que
reglamentàriament s’establisca, practicant-se a continuació la liquidació corresponent, la
qual es notificarà al subjecte passiu, qui haurà d’efectuar l’ingrés que procedisca.
Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d’orde físic,
econòmic o jurídic que es produïsquen en l’exercici d’activitats gravades i que tinguen
transcendència a l’efecte d’aquest impost i les formalitzaran en els terminis i termes
reglamentàriament determinats.
3. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, resultants de les
actuacions d’inspecció tributària o de formalització d’altes i comunicacions, s'han de
considerar acte administratiu i comporten la modificació del cens.
Qualsevol modificació de la Matrícula que es referisca a dades que es troben en poder dels
censos requerirà, inexcusablement, la prèvia alteració d’aquests últims en el mateix sentit.
4. La formació de la matrícula de l’impost, la qualificació de les activitats econòmiques,
l’assenyalament de les quotes corresponents i, en general, la gestió censal del tribut l'ha de
dur a terme l’Administració Tributària de l’Estat. Correspon als tribunals econòmics
administratius de l’Estat el coneixement de les reclamacions que s'interposen contra els
actes de qualificació d’activitats econòmiques i assenyalament de quotes.
Sense perjuí d’això, la notificació d’aquests actes pot ser practicada pels ajuntaments o per
l’Administració de l’Estat, juntament amb la notificació de les liquidacions conduents a la
determinació del deute tributari.
Tractant-se de quotes municipals, les funcions a què es referix el paràgraf primer d’aquest
apartat podran ser delegades en ajuntaments, diputacions provincials, capítols o Consells
insulars i altres entitats reconegudes per les lleis i comunitats autònomes que ho sol·liciten,
en els termes que reglamentàriament s’establisca.
Els ingressos s'han d'efectuar en les entitats col·laboradores que a aquest efecte es
designen per la Tresoreria Municipal fins al 20 de novembre.
Article 11. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Serà aplicable a aquest impost, el règim d’infraccions i sancions tributàries regulats en la Llei
General Tributària, en les disposicions que la complementen o desenvolupen, a tenor de
l'article 11 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.
Article 12. NORMES COMPLEMENTÀRIES
Tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança fiscal i que faça referència a l’aplicació,
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’aquest impost, s'ha de realitzar d’acord amb el que
preveu 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 i la resta de legislació vigent de
caràcter local i general que se li aplique, segons preveu l'article 12 del Reial decret legislatiu
2/2004.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desplegament i els aspectes en què es
facen remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats o
substituïts, en el moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La modificació de la present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia que es publique
en el Butlletí Oficial de la província i serà aplicable, a partir de l’1 de gener de 2011, i
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
Segon. Publicar l’anunci d’informació pública i audiència als interessats, pel termini mínim de
trenta dies, per a la presentació de reclamacions o suggeriments, en el tauler d’anuncis de la
corporació, en un diari dels de major difusió de la província i en el Butlletí Oficial de la
Província. En el cas que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'ha
d'entendre definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional, sense necessitat d’acord
plenari.
Tercer. L’acord definitiu adoptat després de la resolució de les reclamacions presentades o
l’acord provisional elevat automàticament a la categoria de definitiu junt amb el text íntegre
de l’aprovació de l’Ordenança fiscal, es publicarà en el Butlletí Oficial de la província, sense
que entre en vigor fins que s’haja dut a terme la dita publicació.
El president sotmet a votació l'aprovació de la proposta, la qual s'aprova per unanimitat.
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.
1.7. Dictamen d'adhesió a la Xarxa Provincial de Municipis cap a la sostenibilitat
(REDCAS) i aprovació Protocol General de col·laboració amb ajuntaments de la
província de Castelló per a la participació en la xarxa.
La Comissió Informativa Permanent d'Ordenació del Territori, de 24 d'agost de 2010, ha
emès el dictamen següent:
“El president, Juan Miguel Salvador Pérez dona compte de la proposta de data 13 d'agost
de 2010, que diu el següent:

Juan Miguel Salvador Pérez, tinent alcalde delegat d’Urbanisme i Medi Ambient, fent ús de les
facultats delegades per Decret 2.026/2007, de 29 d’agost.
Vist l’escrit de la Diputació de Castelló, de 07/07/2010 (Registre entrada número 14215 de
19/07/2010) sobre la creació de la Xarxa Provincial de Municipis cap a la sostenibilitat
(REDCAS), l’objectiu de la qual és l’intercanvi d’idees, experiències, instruments,
metodologies i projectes encaminats a aconseguir el desenrotllament sostenible dels
municipis de la Província de Castelló.
Vist el Protocol General de Col·laboració entre la Diputació Provincial de Castelló i
l’Ajuntament d’Onda per a la participació en la xarxa provincial de municipis cap a la
sostenibilitat (REDCAS).
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
PROPOSA:
Primer. Sol·licitar l’adhesió a la Xarxa Provincial de Municipis cap a la sostenibilitat
(REDCAS).
Segon. Aprovar el Protocol General de Col·laboració entre la Diputació Provincial de
Castelló i l’Ajuntament d’Onda per a la participació en la xarxa provincial de municipis cap a
la sostenibilitat (REDCAS).
Tercer. Facultar l’alcalde president per a la firma dels documents necessaris per a la seua
formalització.
Quart. Comunicar el present acord a la Diputació Provincial de Castelló.
El president sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova per unanimitat.
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.
1.8. Despatx extraordinari.
En aquest punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió
ordinària.
L'alcalde dóna compte a la Corporació de la relació dels decrets i resolucions dictats des del
21 de juliol fins el 24 d'agost de 2010, que se corresponen amb els números 1.648 al 1.842.
2.2. Precs i preguntes.

En aquest punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

