AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 15
Data: 29 de novembre de 2010
Horari: de 19.30 a 21.35 h
Caràcter: ordinària
Lloc: Sala de plens
Assistents:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

–
–

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

Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2010.
1.2. Dictamen de ratificació del decret de personació en el procediment ordinari número 2
2010 0000679.

1.3. Dictamen de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'exercici de
2010.
1.4. Dictamen de sol·licitud de bestreta de la recaptació a la Diputació Provincial.
1.5. Dictamen d'aprovació de l'expedient número 19/SC/2010 de modificació de crèdits.
1.6. Dictamen d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal sobre la tanca i/o aprofitament de
solars i terrenys.
1.7. Dictamen d'aprovació de conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló
per al programa Oficial de Postgrau “Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i
Desenvolupament (Màster i Doctorat) per a l'exercici 2010.
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 2 de novembre de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2010.
Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.2. Dictamen de ratificació del decret de personació en el procediment ordinari
número 2 2010 0000679.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 23 de novembre de 2010, ha emès
el dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
Vist l’escrit del Jutjat del Contenciós-administratiu número Dos de Castelló sobre emplaçament
a l’Ajuntament en el Procediment ordinari 2 2010 000679 interposat per Ana María Font
Monfort i Francisco González Llamas contra acord ple de 29 de març de 2010, sobre
responsabilitat patrimonial per danys causats per les obres d’urbanització del sector SUR-19
(Àrea de servei Casablanca).
Vist que mitjançant decret número 2467/2010, de 15 de novembre, l’alcalde va acordar
comparéixer com a Administració demandada en el dit procediment, ordenar la remissió de
l’expedient al Jutjat del contenciós-administratiu número dos de Castelló i designar per a la
defensa i representació de l’Ajuntament al lletrat Carlos Marín Juan i Procuradora a
Mercedes Viñado Bonet.
Considerant que segons el que disposa la Llei 7/85, art. 22.2.j., la competència per a acordar
la personació correspon al Ple.
PROPOSA:
Primer. Ratificar el decret número 2467/2010, de 15 de novembre, pel qual s’acorda
comparéixer com a Administració demandada en el Procediment ordinari 2 2010 000679
interposat per Ana María Font Monfort i Francisco González Llamas.

Segon. Traslladar aquest acord al Jutjat Contenciós-administratiu número Dos de Castelló.
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per majoria, emet dictamen
favorable a l'aprovació amb el resultat següent:
7 vots a favor que corresponen a María Carmen Aguilella García, María Lidón Adelantado
Puchal, Joaquín Aguilella Aguilella, Luis Miguel Sánchez Torrejón, i Vicente Gil Sansano
(Grup Socialista), a Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI Onda) i a Vicent Martí i Colera
(Grup Bloc).
– 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu i
Rubén Ibáñez Bordonau (Grup Popular) i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).”
–

L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.3. Dictamen de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de
l'exercici de 2010.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 23 de novembre de 2010, ha emès
el dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
Vist que per acord de l’ajuntament ple, reunit en sessió extraordinària i urgent el dia 3 de
desembre de 2009, es va aprovar la Plantilla i Relació de Llocs de Treball d’aquest
ajuntament per a l’exercici 2010.
Vista la proposta de la tinent alcalde de Recursos Humans i Gestió Administrativa, de data
16 de novembre, en la que sol·licita que s’inicien els tràmits administratius necessaris per a
la modificació de l’actual Plantilla i Relació de Llocs de Treball per a l’any 2010, incorporant
les següents cinc noves places que tindran assignades les mateixes funcions que ara
exercixen personal laboral temporal:
–
–
–
–

1 Psicòleg/a.
1 Treballador/a social.
2 Tècnics/ques auxiliars de serveis socials.
1 Administratiu de policia de l’escala d’administració general.

Considerant que la legislació aplicable ve essencialment determinada per la Llei 7/2007, de
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases del Règim Local (LBRL.) i Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril (TRRL.),
normativa autonòmica de desenvolupament establida pel dispost en la Llei 10/2010, de 9 de
juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i el Text Refós
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (ET), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de
24 de març.
Considerant que la Disposició Addicional quinzena de l’ET, en la seua redacció donada per
la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de
treball, establix que el que disposa l’article 15.1.a) sobre encadenament de contractes serà
aplicable en les Administracions públiques, sense perjudici de l’aplicació dels principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, per la qual cosa no
serà obstacle per a l’obligació de procedir a la cobertura dels llocs de treball que es tracte a
través dels procediments ordinaris, afegint en el seu paràgraf segon que el treballador
continuarà exercint el lloc de treball que venia ocupant fins que es procedisca a la seua
cobertura pels procediments abans indicats, moment en què es produirà l’extinció de la

relació laboral.
Considerant que l’article 38 de la Llei 10/2010 de la Generalitat limita els lloc de treball que
pot exercir el personal laboral a aquells que impliquen l’exercici d’un ofici concret.
Considerant que per a complir el que disposa l’Estatut dels Treballadors, el primer pas és la
creació en la Plantilla i RPT de l’ajuntament de les places ara exercides per personal laboral
temporal, no podent ser llocs de personal laboral sinó funcionari, a tenor de l’article 38 de la
llei valenciana.
Considerant que no obstant la potestat d’autoorganització reconeguda a les Entitats Locals
en esta matèria en virtut del que establix l’art. 4 de la LBRL, i als efectes previstos en l’art.
37 de l’EBEP, s’ha procedit a negociar la proposta de creació de les noves places en la
reunió de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral
d’aquest Ajuntament del dia 10 de novembre de 2010, sense que cap dels sindicats presents
s’oposara a la dita creació.
Considerant que del present expedient s’ha donat trasllat a la Intervenció Municipal per a
procedir a la seua fiscalització.
Considerant que de conformitat amb el que establix l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985 de Bases
de Règim Local, correspon al Ple de l’Ajuntament, la competència per a la seua aprovació.
Requerint-se en tot cas el compliment dels tràmits establits per a l’aprovació del Pressupost
Municipal, d’acord amb el que disposa l’art. 126.3 del RDL 781/1986.
PROPOSA:
Primer. Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball de l’exercici 2010 d’aquest
Ajuntament per mitjà de la creació dels llocs següents:

DENOMINACIÓ
PLACES
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1
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Segon. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província durant el termini de
quinze dies en què els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimen oportunes. Transcorregut el dit termini sense interposar reclamacions, l’acord
es considerarà definitiu.
Tercer. Remetre, una vegada aprovada la modificació de la plantilla, còpia de la mateixa tant
a l’Administració de l’Estat com a la de la Comunitat Autònoma, dins del termini de trenta
dies.
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per majoria, emet dictamen
favorable a l'aprovació amb el resultat següent:
–

7 vots a favor que corresponen a María Carmen Aguilella García, María Lidón Adelantado

Puchal, Joaquín Aguilella Aguilella, Luis Miguel Sánchez Torrejón, i Vicente Gil Sansano
(Grup Socialista), a Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI Onda) i a Vicent Martí i Colera
(Grup Bloc).
– 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu i
Rubén Ibáñez Bordonau (Grup Popular) i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).”
Obert el torn d'intervencions el regidor del Grup Popular, senyor Ibáñez Bordonau, diu que
vol assenyalar que és difícil comprendre que un 29 de novembre es modifique la plantilla de
l'any 2010 perquè és quasi impossible portar a la pràctica la modificació. Igualment explica
que el seu Grup sempre ha defensat l'augment de plantilla però no el seu moment temporal i
es pregunta per què ara és necessari i no ho era l'1 de gener. Acaba assenyalant que el
moment és inoportú.
La tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Recursos Humans i Gestió Administrativa, senyora
Aguilella García (Grup Socialista), respon que la modificació es fa ara perquè es tracta d'un
acord adoptat en la mesa general de negociació del personal i perquè la Llei de
Pressupostos pel 2011 impedirà adoptar-lo l'any vinent. Al respecte assenyala que altres
Ajuntaments com el d'Oropesa, governat pel Partit Popular, han fet el mateix i que compta
amb un informe jurídic que avala l'acord. Finalment diu que és un acord aconsellat per les
circumstàncies dels Serveis Socials als últims anys, perquè l'actual equip base està format
solament per set persones i per donar-li estabilitat al personal.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau respon que tant li fa el que
faça Oropesa i que aquest acord és un tret d'inici de les eleccions municipals. D'altra banda
explica que l'acord no s'ajusta a la legalitat ja que incompleix l'article 126 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 segons el qual a càrrec del romanent de tresoreria no es pot finançar
l'ampliació, el Decret Llei 8/2010 conforme al qual s'ha de reduir la massa salarial i no
augmentar-la i el Decàleg aprovat per l'equip de govern per reduir la despesa municipal.
Acaba dient que el cost de l'administració municipal amb Juan Miguel Salvador és 15.000
euros més car que amb Enrique Navarro, que la modificació no té sentit i que no recolzaran
la proposta.
Tanca les intervencions la senyora Aguilella García responent al senyor Ibáñez Bordonau
que ho tergiversa tot i que vol confondre a l'opinió pública i així diu que el canvi d'alcaldia ha
suposat l'estalvi d'una dedicació exclusiva, que l'acord no suposa un major cost ja que les
places creades estan ocupades ara per personal laboral i que es tracta d'evitar la conversió
en indefinit del personal laboral subvencionat. Conclou demanant al senyor Ibáñez Bordonau
que predique amb l'exemple a la Diputació Provincial on té la responsabilitat del personal.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:
13 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup
AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc) i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
– 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup
Popular).”
–

1.4. Dictamen de sol·licitud de bestreta de la recaptació a la Diputació Provincial.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 23 de novembre
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 núm
2.128/2010, de data 1 d'octubre.
Vist l'informe de la tresorera de data 12 de novembre del 2010.
Vist l'informe de la interventora de data 17 de novembre del 2010.
Vist l'informe de secretària de data 17 de novembre del 2010.
Vist que els ingressos més importants de l'any 2011 procedents de la recaptació municipal,
no s'obtindran fins a finals del tercer i quart trimestre de l'any, atés que el termini per a la
recaptació de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana serà previsiblement del
01 de juliol al 31 d'agost i el de l'impost sobre activitats econòmiques del 01 de juliol al 15
de novembre.
Vist que en determinats projectes de gasto que té l'Ajuntament amb finançament afectat no
hi ha correlació entre els pagaments i els ingressos. Així cal destacar els projectes de gasto
finançats amb fons feder en un 70%, les despeses relatives al pagament d'amortitzacions i
d'interessos dels préstecs que l'Ajuntament té subscrits dins del marc del conveni de
col·laboració subscrit amb la Generalitat Valenciana, els projectes i despeses del Fons
Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local de l'any 2010 ( pagament de les últimes
certificacions i despeses corresponents al 15% ), el projecte del museu de la ceràmica 1a
fase (subvenció Generalitat Valenciana). En aquests projectes es realitza abans el
pagament que l'ingrés de la subvenció corresponent, la qual cosa pot provocar possibles
dèficits temporals de liquiditat.
Vist que per tant aquest Ajuntament pot tindre necessitats transitòries de tresoreria.
Vist que d'acord amb l'article 91 de l'Ordenança de Gestió, Recaptació i Inspecció dels
ingressos de dret públic municipals la gestió del qual ha sigut delegada en la Diputació
Municipal, la Diputació podrà anticipar als Ajuntaments que tinguen delegada la gestió
recaptatòria de l'Impost sobre béns immobles i sobre Activitats Econòmiques, fins al 75% de
l'import de la presumible recaptació pels esmentats impostos. La bestreta concedida tindrà
un cost financer per a l'Ajuntament. En concret, el tipus d'interés que se li aplicarà a
l'Ajuntament sobre la quantitat anticipada, serà el tipus d'interés que se li aplique a la
Diputació Provincial pel préstec que si és el cas concerte, per al finançament de l'operació
especial de tresoreria, en cas de no formalitzar-se la dita operació s'aplicarà l'Euribor
trimestral.
PROPOSE:
Primer: Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló un bestreta de 5.000.000 € de la
recaptació de l'Impost sobre béns Immobles de l'any 2011.
Segon: Comunicar el present acord a la Diputació Provincial de Castelló.
El senyor Ibáñez Bordonau exposa que vista la providència d'Alcaldia, els agradaria disposar
respecte als projectes del FEDER, FESL, dels Col·legis i del Museu 1a Fase, dels imports
corresponents al compromés, ingressat i anticipat per l'Ajuntament enguany, així com la
previsió de pagaments fins a juny del 2011, si és possible abans del Ple.
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, Enrique Navarro Andreu, Mª
Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sánchez Torrejón, Vicente Gil Sansano (Grupo

Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), i a Pascual V. Mundina Sol (Grupo AMI).
-4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Mª Carmen Aguilella Abad, a
Mª Isabel Raigada Cepas (Grupo PP) i a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grupo España 2000).”
El portaveu del Grup Popular municipal, senyor Aguilella Ramos, obre el torn d'intervencions
dient que per responsabilitat, i si els convencen, votaran a favor per tal de no perjudicar els
proveïdors municipals. Per això demana que els justifiquen una sèrie de dubtes com el fet
que a l'expedient es parle de que la seua justificació obeeix a una tensió de tresoreria, que
es demanen 5 milions d'euros o que la comptabilitat sols reflexe un desfasament de
1.850.000. Sobre l'actual situació diu que s'ha arribat a ella perquè en els últims tres anys
s'ha gastat més que s'ha ingressat i perquè no han fet cas de les propostes de reducció de
despeses presentades pel Grup Popular a mitjans de 2008 i en 2009. Acaba dient que
demanen crèdit per a tresoreria però també per a inversions com les obres de l'Alcassaba i
ratifica que si li contesten a les seues preguntes i els proveïdors poden quedar sense cobrar
votaran a favor per responsabilitat.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, senyor Aguilella Aguilella (Grup Socialista),
respon que l'Ajuntament té signat un conveni amb la Diputació Provincial pel cobrament de
l'IBI i l'IAE conforme al qual té dret a sol·licitar una bestreta de la recaptació del 75%.
Igualment diu que Diputació tan sols demana la petició de l'alcalde per concedir-la i ací, per
transparència, s'ha portat al Ple de l'Ajuntament. Respecte a les preguntes del senyor
Aguilella Ramos dius que es tracta d'una possibilitat de desfasament i no d'un desfasament
clar i nítid degut al fet que l'Ajuntament paga puntualment les obres subvencionades abans
de rebre les subvencions i que l'Ajuntament pel que fa als proveïdors compelix la Llei de
morositat i vol seguir complint-la. Sobre la quantia de 5 milions explica que no suposa cap
esforç perquè si no es gasten passaran a un compte corrent i amb els seus interessos es
pagaran els de la Diputació. Finalitza dient que es tracta de curar-se en salut, que el deute
viu de l'Ajuntament no arriba als 400.000 euros, que la rebaixa del sou dels funcionaris es
destinarà a inversió perquè no hi ha res per amortitzar i que al Grup Popular l'interessa un
panorama negre per a l'Ajuntament i per al poble d'Onda.
Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que
segons el senyor Aguilella Ramos cada onder deu 75 euros però amaga que tots els onders
deuen 80 milions d'euros perquè la Generalitat Valenciana deu 20.000 milions i li reclama
que treballe per Onda i que es rebaixe aquest deute.
El senyor Aguilella Ramos respon al senyor Martí i Colera que no sap si les seues dades
són certes i que en qualsevol cas la seua intervenció no té res a veure amb el que s'esta
debatent. Respecte al senyor Aguilella Aguilella diu que li agradaria que estigueren
fenomenal però es pregunta per què demanen la bestreta si estem tant bé i amb què seguirà
funcionant l'Ajuntament l'any vinent quan torne els diners. Igualment assenyala que
segueixen sense justificar els 5 milions d'euros, que intenten confondre i que les dades són
falses. Pel que fa al debat de l'acord en Ple diu que no és per transparència sinó perquè ho
diu l'informe jurídic que hi ha a l'expedient i que així ho diuen tot. Acaba dient que s'ha
arribat a aquesta situació per no fer un pla de gestió i austeritat, que en dos anys s'han
malbaratat més de 5 milions d'euros i que si li justifiquen l'acord votarà a favor.
Tanca les intervencions el senyor Aguilella Aguilella dient que el senyor Aguilella Ramos es
contradiu quan parla de la bestreta i de la recaptació, que es tracta de preveure un possible
desfasament ja que l'IBI i l'IAE s'ingressen a final de l'any i abans cal pagar despeses i que
si l'Ajuntament ingressa els seus deutes no caldrà disposar de la bestreta. Sobre els diners
gastats els últims anys diu que en els últims quatre s'han invertit més de 30 milions d'euros i
que la situació d'Onda no la tenen altres Ajuntaments. Acaba preguntant al senyor Aguilella
Ramos on són els 20 milions d'euros en inversions de la Generalitat que fa un any va dir que
vindrien a Onda.

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

1.5. Dictamen d'aprovació de l'expedient número 19/SC/2010 de modificació de
crèdits.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 23 de novembre
de 2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, fent ús de les facultats
atribuïdes mitjançant resolució d'Alcaldia numero 2128/2010, de l'1 d'octubre.
Vista la providència de l'Alcaldia de data 18 de novembre de 2010 sobre inici d'expedient de
suplement de crèdits número 19/SC-CE/2010.
Vista la memòria de l'Alcaldia de data 18 de novembre de 2010, sobre la justificació de
suplement de crèdits i crèdits extraordinaris.
Vist l'informe favorable d'Intervenció de data 18 de novembre de 2010.
Considerant que el fonament legal de la modificació pressupostària es troba regulat en
l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals i en els articles 35 a 38 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d'abril, així com en l'article 13 de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici
2010.
Considerant que d'acord amb l'article 169.1 i 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. i els articles
20 i 22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, així com en l'article 13 de les Bases
d'execució del pressupost per a l'any 2010, els expedients de Suplements de Crèdits , una
vegada aprovats inicialment pel Ple, s'exposaran al públic durant quinze dies hàbils, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions. Si durant l'esmentat període no
s'hagueren presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedarà definitivament aprovada
i, en qualsevol altre cas, haurà de resoldre el Ple en el termini d'un mes comptat des de la
finalització de l'exposició al públic.
Per tot allò que s'ha exposat,
PROPOSE:
Primer. Aprovar inicialment la modificació pressupostaria 19/SC-CE/2010 de Suplements de
Crèdits i Crèdits Extraordinaris, finançada amb romanent de Tresoreria per a despeses
generals d’acord amb el detall següent:
1 – SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Aplicació
pressupostària
2010 230 12000
2010 230 12100
2010 230 12101
2010 230 12001
2010 230 16000
2010 130 12003
2010 130 12100
2010 130 12101
2010 130 16000

Descripció de la Despesa

Import euros

Sous grup A1 personal Servicis Socials
Complement destí personal Servicis Socials
Complement específic personal Servicis Socials
Sous grup A2 personal Servicis Socials
Seguretat social personal Servicis Socials
Sous grup C1 personal Seguretat i Prot.Civil
Complement destí personal Seguretat i P.Civil
Complement específic personal Seguretat i P.C.
Seguretat social personal Seguretat i P.Civil

1.465,42
1.972,16
3.083,54
1.282,71
2.475,50
1.009,83
439,70
690,82
539,36

TOTAL

12.959,04

FINANÇAMENT:
ROMANENT DE TRESORERIA ............................................... 12.959,04 €
2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
Aplicació
presupuestaria

Descripció de la Despesa

Import euros

2010 230 12003 Sous grup C1 personal Servicis Socials
TOTAL

2.019,66
2.019,66

FINANÇAMENT:
ROMANENT DE TRESORERIA ........................................ 2.019,66 €
FINANÇAMENT TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA .................. 14.978,70 €
Segon. Publicar la present modificació en el butlletí oficial de la província de Castelló durant
el termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions.
Si durant l'esmentat període no es presentaren reclamacions, la modificació de crèdit
quedarà definitivament aprovada. En qualsevol altre cas, l'Ajuntament Ple resoldrà en el
termini d'un mes comptant des de la finalització de l'exposició al públic.
El que s’eleva al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.
El President sotmet a votació l’aprovació de la proposta la qual s’aprova amb el resultat
següent:
-8 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Enrique Navarro Andreu, Mª
Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sánchez Torrejón, Vicente Gil Sansano (Grupo

Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), a Pascual V. Mundina Sol (Grupo AMI) y a Mª
Isabel Ruiz Alonso (Grupo España 2000).
-3 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Mª Carmen Aguilella Abad, a
Mª Isabel Raigada Cepas (Grupo PP).”
Obert el torn d'intervencions el regidor del Grup Popular, senyor Ibáñez Bordonau, diu que
aquest expedient és conseqüència del punt tercer de l'ordre del dia i que veient la
modificació de crèdit no li quadra l'explicació que abans ha donat la tinent d'alcalde delegada
de l'Àrea de Recursos Humans i Gestió Administrativa, senyora Aguilella García. Sobre la
modificació diu que suposa 14.978 euros amb càrrec al romanent i que no és cert que l'única
modificació siga que una plaça a temps parcial passe a temps complet. Igualment assenyala
que la senyora Aguilella García ha comés una relliscada en la seua intervenció i li pregunta
si les noves places van a ser ocupades directament per les persones que actualment estan
ocupant-les amb caràcter laboral o si eixiran a concurs-oposició. Acaba reiterant que açò és
el tret d'eixida de les eleccions municipals i que es nega a gastar 15.000 euros per
assegurar el lloc a determinades persones.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, senyor Aguilella Aguilella (Grup Socialista),
respon al senyor Ibáñez Bordonau que quan parla d'ocupació de llocs de treball sense
concurs-oposició sembla que estiga parlant de la Diputació Provincial. Sobre el fons de
l'assumpte diu que la senyora Aguilella García li ha explicat que els contractats laborals
passaran a ser funcionaris interins per la qual cosa no augmenta la despesa ja que
augmentarà la partida de funcionaris però baixarà la de laborals cosa que el senyor Ibáñez
sap malgrat fer-se el ruc. Acaba dient que es vol unificar el règim jurídic del personal de
l'Ajuntament i que els 15.000 euros no eixiran de tresoreria perquè o bé es pagaran als
laborals o bé als funcionaris interins.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau respon que diga el que diga
el senyor Aguilella Aguilella els 15.000 euros sí que eixiran de tresoreria i així ho diu
l'expedient. Respecte a aquest diu que li recorda el del Pressupost 2010 ja que falta el
complement de destí, l'específic i la seguretat social dels dos tècnics auxiliars tot la qual
cosa suposa 3.378,76 euros. Acaba dient que la modificació és un disbarat administratiu i
d'intervenció i demana que quede sobre la mesa i es rectifique.
Tanca les intervencions el senyor Aguilella Aguilella dient que el senyor Ibáñez Bordonau
una vegada més fa de tècnic i que l'Ajuntament té tècnics. Sobre l'expedient diu que els
diners posats en una partida no tenen perquè utilitzar-se i que en aquest moment hi ha
diners duplicats en intervenció en les partides de funcionaris i laborals però no en tresoreria.
Finalitza dient que el senyor Ibáñez Bordonau sols vol paralitzar l'Ajuntament i que es tracta
de places sol·licitades pels sindicats i aprovades per la mesa general de negociació.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:
13 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup
AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc) i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
– 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup
Popular).”
–

1.6. Dictamen d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal sobre la tanca i/o

aprofitament de solars i terrenys.
La Comissió Informativa Permanent d'Ordenació del Territori, de 23 de novembre de 2010,
ha emès el dictamen següent:
“El president, Enrique Navarro Andreu dona compte de la proposta de data 17 de novembre
de 2010, que diu el següent:
Enrique Navarro Andreu, 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 2.128/2010,
d'1 d'octubre.
Vista la necessitat d'evitar al veïnat, d'una banda, les nefastes conseqüències de la
inobservança ciutadana de les mínimes condicions d'ornament públic, seguretat i salubritat
en els solars i terrenys, sovint envaïts per rosegadores, insectes, runes i males herbes; i de
solucionar, per un altre, el problema de l'estacionament de vehicles en la zona urbana
davant de la gran demanda d'aparcament i la insuficiència d'espais habilitats a este efecte.
Vist que aquestes qüestions venien regulades de manera insuficient, amb anterioritat, en
l'Ordenança municipal sobre tanca i/o aprofitament de solars de data 9.09.1991.
Vist que els serveis tecnico-municipals han redactat una nova Ordenança municipal relativa
al tanca i/o aprofitament de solars i terrenys, que pretén substituir a l'anterior i les
determinacions de la qual s'ajusten plenament a les circumstàncies i realitats de la
convivència ciutadana en els nostres dies.
Atès l'autonomia i personalitat jurídica plena que els articles 137 i 140 de la Constitució
Espanyola reconeixen als Ajuntaments, dels que es deriva la potestat reglamentària local
que els habilita a promulgar Ordenances municipals, així com l'article 25 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Reglament de Béns de les Corporacions
Locals i la resta de legislació concordant.
Atès el que disposa l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, amb
modificació operada per Llei 11/99, de 21 d'abril, relativa al procediment d'aprovació de les
Ordenances locals, i en el que s'atribueix la competència per a la seua aprovació a
l'Ajuntament Ple.
PROPOSE:
Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre el tanca i/o aprofitament de solars i
terrenys.
Segon. Sotmetre el present acord a informació pública i audiència als interessats pel termini
de trenta dies perquè en el referit termini puguen presentar-se reclamacions i suggeriments
pels interessats.
A aquests efectes, s'acorda publicar en el Butlletí Oficial de la Província una ressenya
indicativa de què l'Ordenança està sotmesa a informació pública per trenta dies, i que la
mateixa podrà consultar-se en la 3ª Planta de l'Ajuntament o en l'apartat d'Ordenances
municipals de la seua pàgina web (www.onda.es).
En el cas que en el període d'informació pública no siguen presentada cap reclamació o
suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament la present Ordenança sense necessitat nou
acord plenari.
Tercer. Disposar la publicació íntegra de la present Ordenança una vegada aprovada
definitivament la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, en els termes de l'article 70.2

de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
Obert el debat sobre l’assumpte, Salvador Aguilella Ramos (PP) planteja la incertesa que
poguera desprendre’s del tenor literal de l’article 3r de l’Ordenança, quant a la falta de
concreció de quan és necessari el tanca en els sòls que menciona este article, davant de la
gran quantitat de superfícies del terme municipal que s’incardinaríen en este supòsit.
Intervenen el president Enrique Navarro Andreu i el secretari de la Comissió per a aclarir la
necessitat de redactar l’esmentat article en els dits termes, a l’efecte de no acotar els
supòsits de necessitat de tanca i deixar a la Corporació major marge de maniobra i
discrecionalitat en qüestions relatives a la seguretat i salubritat inherents a tota exigència de
tanca. El secretari de la Comissió també menciona la necessitat de distingir diferents tipus
de tanca segons categories de sòl, comentant que la present proposta es limita únicament a
una aprovació inicial de l’Ordenança a reserva de les al·legacions o suggeriments que
pogueren presentar-se després del tràmit d’informació pública, i que podrien modificar la
redacció final de la mateixa.
Després del debat el president sotmet a votació la proposta, amb el següent resultat:
–

–

8 vots a favor de Enrique Navarro Andreu, Joaquín Aguilella Aguilella, María Lidón
Aguilella Puchal, Carmen Verdiá Cerdá, Vicente Gil Sansano (Grup Socialista), Pascual
V. Mundina Sol (Grup AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc) i Mª Isabel Ruíz Alonso
(Grup España 2000).
3 abstencions de Salvador Aguilella Aguilella, Maribel Raigada Cepas I Adela Beleguer
Sales (Grup PP).

En conseqüència la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
Obert el torn d'intervencions el regidor del Grup Popular, senyor Ibáñez Bordonau, explica
que en la comissió informativa ja digué que el seu Grup era favorable al tancament de solars
però pensa que la nova ordenança ha de ser més amplia i més clarificadora pels ciutadans.
Respecte a la mateixa manifesta la seua discrepància amb l'article 3r relatiu al sòl
urbanitzable no programat, al sòl no urbanitzable i a la resta de sòls quan diu que el
tancament es farà quan fora necessari la qual cosa és arbitrària i insegura. Com alternativa
proposa que aquell es fera en casos de seguretat, salubritat o queixes veïnals.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, senyor Navarro Andreu
(Grup Socialista), agraeix que al senyor Ibáñez Bordonau li agrade l'ordenança perquè és un
salt respecte a l'anterior. Respecte a l'objectiu de la mateixa explica que bàsicament és el
tancament de solars de la zona urbana residencial consolidada i no consolidada. Pel que fa
a la resta de sòls diu que l'expressió “quan fora necessari” respon al fet que es tracta de sòl
industrial o rústic que per la seua extensió i característiques faria complex el tancament.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau respon que no entén per què
no volen donar claredat a la norma i anuncia el seu vot en contra si no s'elimina
l'arbitrarietat.
Tanca les intervencions el senyor Navarro Andreu dient que mai han sigut arbitraris i que no
té problema en acceptar la proposta del senyor Ibáñez Bordonau de forma que proposa que
en l'article 3r es substituisca l'expressió “quan fora necessari” per l'expressió “quan
existisquen raons de seguretat, salubritat o queixes veïnals i previ informe tècnic”.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per unanimitat.
1.7. Dictamen d'aprovació de conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de
Castelló per al programa Oficial de Postgrau “Estudis Internacionals de Pau,
Conflictes i Desenvolupament (Màster i Doctorat) per a l'exercici 2010.

La Comissió Informativa Permanent de Participació Ciutadana, de 23 de novembre de 2010,
ha emès el dictamen següent:
“Vista la proposta de 10 de novembre 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. 2.128/2010, d'1
d'octubre.
Vist que en el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 30/12/09, es
concedeix una subvenció a la Universitat Jaume I de Castelló per import de 6.700 €.
Vist que en les Bases d'execució del Pressupost es determina que per al pagament de les
subvencions nominatives es requerirà la firma d'un conveni que permeta l'aprofitament dels
recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir fins més amplis en el camp d'activitats de
benestar social i participació ciutadana.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del conveni de col·laboració amb l'esmentada
entitat per a l'exercici 2010.
Vist el document comptable de compromís de despesa emés per Intervenció municipal, de
data 08/01/2010, com a conseqüència de la inclusió en les Bases d'execució del Pressupost
de 2010 d'aquesta subvenció com a nominativa.
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.b de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l'article 53 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'organització, funcionament i règim jurìdic de les entitats locals.
PROPOSE
Primer. Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de
Castelló per al Programa Oficial de Postgrau “Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i
Desenvolupament” (Màster i Doctorat) per a l'exercici 2010.
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 6.700 euros, en càrrec de l'aplicació
pressupostària 924.48000 (AD de 08/01/2010 i amb número d'operació 2.2010.1.00032) del
vigent pressupost ordinari.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.
El president, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació la proposta, amb el resultat
següent:
8 vots a favor que corresponen a Vicente Gil Sansano, Carmen Verdiá Cerdá, María Dolores
Mateu Falomir, María Carmen Aguilella García i María Lidón Adelantado Puchal (Grup
Socialista), a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), a Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI) i a
María Isabel Ruiz Alonso (Grup España 2000).

3 abstencions que corresponen a Vicente Ramón Peris, Carmen Ballester Feliu i Adela
Carmen Belenguer Sales (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.
1.8. Despatx extraordinari.
Abans de començar aquest punt el portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos,
invoca una qüestió d'ordre per tal d'assenyalar que onze dies abans d'aquesta sessió va
presentar una Proposta dirigida al Ple la qual no ha sigut inclosa en l'ordre del dia, en contra
del que diu l'article 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana, i va a ser tramitada al despatx extraordinari com una Moció. A la
vista de la qual cosa demana que s'incloga en l'ordre del dia de la sessió.
L'alcalde, senyor Salvador Pérez (Grup Socialista), respon que aquesta ha sigut la forma
tradicional d'actuar a l'Ajuntament i que si vol a partir d'ara es canviarà.
El senyor Aguilella Ramos replica que la legislació es per aplicar-la sempre.
El senyor Salvador Pérez li pregunta al senyor Aguilella Ramos si vol que es tramite ara al
despatx extraordinari o en la propera sessió plenària.
1.8.1. Declaració institucional amb motiu del Día Internacional de l'Eliminació de la
Violència contra la Dona.
Vista la declaració institucional subscrita pels quatre grups polítics que integren la
corporació, que diu:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
La Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el día 25 de noviembre, como “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, como respuesta al grave
problema que supone la violencia ejercida de forma sistemática contra las mujeres, y que
desgraciadamente se ha convertido en una lacra en todos los países, de los que España, y
en concreto, nuestra Comunitat Valenciana no ha logrado ser una excepción.
El Parlamento español, aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, siendo su objetivo final la
erradicación progresiva de esta lacra social que padecemos de forma inexorable.
A pesar de que en los últimos años se han conseguido importantes avances legislativos y
sociales, no obstante, siguen siendo precisas políticas y compromisos que consigan la
erradicación de este ultraje a la dignidad humana.
Los poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la
obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos
derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.
En este sentido, y particularmente los Ayuntamientos, como Administración más cercana a
la ciudadanía, no pueden ser ajenos al fenómeno de la violencia de género, debiendo por
ello fomentar la concienciación de todos los actores sociales, adoptar actuaciones que
logren remover de una forma efectiva los obstáculos para alcanzar la igualdad y el respeto

por la diversidad, garantizado por nuestra Constitución.
Por todo lo expuesto, y en cumplimiento de uno de los acuerdos adoptados en la Junta de
Portavoces de la FVMP, del pasado día 28 de octubre, se propone al Pleno la adopción de
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Manifestar el más absoluto rechazo a los actos de violencia de género en
cualquiera de sus manifestaciones.
SEGUNDO. Apoyar de forma incondicional a las víctimas de dichos actos, a través de
instrumentos tanto preventivos como de asistencia y atención a las mismas.
TERCERO. Realizar y promover campañas informativas dirigidas a la sensibilización y toma
de conciencia por parte de la sociedad de esta deplorable situación, incidiendo
especialmente en los colectivos más vulnerables.”
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació la moció, la qual s'aprova per
unanimitat.
1.8.2. Moció del Grup Popular sobre cessió a la Conselleria de Sanitat d'un solar per a
la construcció del nou Centre de Salut Integrat.
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.
Seguidament s'inicia el debat de la Moció següent:
“D. Salvador Aguilella Ramos, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Onda, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, artículo 97.3, presenta mediante
el presente escrito al Pleno la siguiente
PROPUESTA
Resultando que la Conselleria de Sanidad solicitó, el 07/02/2008, 04/06/2008, 22/07/2008,
23/12/2008 y 24/05/2010. al ayuntamiento documentación técnica para la construcción de un
Centro de Salud Integrado en Onda en un solar de alrededor de 1.500 m2 sito en la C/
Sicilia junto al Colegio Público Mestre Caballero. Documentación necesaria para conocer la
viabilidad técnica de la parcela en orden a la redacción del correspondiente proyecto de
construcción.
Resultando que la Conselleria -de Sanidad explicaba en cada uno de estos documentos que
una vez definida e informada favorablemente esta documentación técnica, se debía
proceder a tomar los acuerdos plenarios de cesión, formalización de escrituras, inscripción
en el registro de la propiedad, regulación del inventario municipal de bienes, etc...
Resultando que la Conselleria, tras la última documentación enviada por el Ayuntamiento en
Junio de 2010, aprobó la viabilidad de la parcela. Y ya ha finalizado la redacción del
proyecto básico y de ejecución de la construcción del Centro Sanitario Integrado de Onda.
Considerando que el art. 110.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del
Sector Público establece que "Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del
expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el

cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los
terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la
adjudicación en todos los procedimientos..,"
Considerando que el art. 110.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público establece que "En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas,
será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de-los acuerdos
de cesión ...".
Considerando que, es competencia del Ayuntamiento en Pleno la cesión de bienes a otras
Administraciones Públicas, artículo 50.14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal Popular de Onda somete a la consideración
del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
PRIMERO.- Adoptar el acuerdo plenario de ceder a la Conselleria de Sanidad el solar, de
alrededor de 1.500 m2 sito en la C/ Sicilia junto al Colegio Público Mestre Caballero, para
que se pueda licitar la obra de construcción del centro de salud integrado en Onda, según
los términos que establece la Ley de Contratos del Sector Público.
SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de proceder a la eliminación de cualquier obstáculo que
pueda impedir o dificultar la ejecución del proyecto previsto.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente cesión de bienes a la Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana.
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para cuantos actos resulte necesario llevar a
término en orden a la efectividad del presente acuerdo y en particular para que proceda a la
formalización de la cesión acordada.”
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, senyor Navarro Andreu
(Grup Socialista), presenta l'esmena següent:
“Enrique Navarro Andreu, Portaveu del Grup Municipal Socialista, i Vicent Martí i Colera,
Portaveu del Grup Municipal BLOC a l’Ajuntament d’Onda, en nom i representació del
mateix i segons el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, article 97.3,
presenta mijançant aquest escrit al Plenari la següent
MOCIÓ SOBRE EL SEGON CENTRE DE SALUT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Centre de Salut d'Onda va ser inaugurat fa més de vint anys, el 12 de gener de 1989,
complint una llarga aspiració dels onders i basant-se en la població existent, i en l'expansió
urbanística prevista en aquell moment.
Des de fa anys, i sobretot en l'actualitat, aquests dos factors han sobrepassat àmpliament
les previsions inicials. Per un costat el cens de la nostra població supera els 26.000
habitants i l'expansió urbanística ha fet que la ubicació del centre estiga allunyada de l'actual
zona de creixement de la població. Si a això afegim una població flotant superior a les 3.000
persones i els habitants de tots els pobles limítrofs que depenen per a la seua atenció
primària del Centre de Salut d'Onda, ens trobem des de fa anys amb una nova situació i, per
tant, és urgent una demanda d'atenció sanitària molt major.

Des de llavors no s'ha ampliat l'espai físic que, a criteri dels usuaris, és absolutament
insuficient, el que provoca contínues queixes dels veïns d'Onda. A més, la falta d’espai físic
és l’excusa esgrimida constantment per la Generalitat per a no ampliar els serveis que els
onders demanen.
És per això que l'Ajuntament en Ple, a finals de 2006, va aprovar per unanimitat exigir a la
Conselleria de Sanitat el segon centre de salut i ja se'ls oferia un solar. Però la Conselleria
de Sanitat volia diverses alternatives, que així es van plantejar.
A principis de 2007, l'aleshores Conseller de Sanitat, Rafael Blasco, va prometre que el 2008
Onda tindria nou centre de salut, si el PP guanyava les eleccions a la Generalitat.
No va ser fins al maig de 2008 quan directius de la Conselleria de Sanitat van vindre a Onda
i, dels tres solars oferits per l'Ajuntament, van triar el que estava ocupat per les aules
prefabricades del col·legi número 4, que la Conselleria d'Educació ha deixat lliure ara.
A partir d’eixe moment, comença un degoteig de peticions tècniques que els tècnics
municipals van contestant (6-6-08, 22-7-08, 23-12-08). L’última, el 24-5-10. Dos anys per a
elaborar un projecte que en aquests moments encara no s’ha rebut a l’Ajuntament i quatre
per a iniciar la promesa feta pel Conseller després que el Ple ho sol·licitara.
A més, el projecte de pressupost de la Generalitat per a 2011, presentat pel PP, només
contempla 100.000 euros dels 2,5 milions d’euros de cost previst per a la construcció del
Centre de Salut. Això indica que tampoc s’iniciaran les obres durant 2011.
Per aquests motius presentem aquesta Moció per a la seua acceptació pel Ple Municipal i
l'adopció dels
ACORDS següents:
Primer. Exigir a la Conselleria de Sanitat la construcció urgent d'un nou Centre de Salut en el
solar oferit per l'Ajuntament, que els seus directius van elegir ja fa més de dos anys.
Segon. Demanar als grups parlamentaris de les Corts que aproven una esmena al
pressupost de la Generalitat de 2011 per a incloure els 2,5 milions d'euros necessaris per a
la licitació i construcció del centre de salut, ja que els 100.000 euros prevists i els 60.000
euros que figuraven al pressupost de 2010 són clarament insuficients per a adjudicar i iniciar
les obres.
Tercer. Avançar a la Conselleria de Sanitat la cessió del solar de 1.520m2, que va elegir al
maig de 2008, situat a la cantonada dels carrers Sicília i Alfons el Magnànim, en el moment
d’aprovació del projecte i la seua comunicació a aquest Ajuntament, i abans de la licitació de
les obres, la formalització de la qual es realitzarà tal com va comunicar el Subsecretari de la
Conselleria l’11 de maig en escrit dirigit a l’Alcaldia.
Quart. Traslladar aquests acords a la Conselleria de Sanitat i a tots els grups parlamentaris
de les Corts.
Quint. Facultar l’Alcaldia per a tots aquells actes que resulten necessaris per a l’efectivitat
dels acords presents.”
El portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, invoca una qüestió d'ordre i demana
que en compliment de la llei no es canalitze il·legalment la seua Proposta com una Moció
per tal d'introduir-li una esmena.
L'alcalde, senyor Salvador Pérez (Grup Socialista), li recorda que ja s'ha votat l'urgència per

tractar el tema com una Moció.
Obert el torn d'intervencions la portaveu del Grup España 2000, senyora Ruíz Alonso, diu
que s'ha enterat de la Moció del Grup Popular ara.
El senyor Aguilella Ramos respon a la senyora Ruíz Alonso que açò es degut a que no s'ha
tramitat correctament i que el responsable és l'alcalde. Sobre el fons de l'assumpte demana
un exercici de responsabilitat i diu que vol que l'Ajuntament cedisca el solar per al segon
centre de salut la qual cosa mai s'ha fet perquè no han volgut i recorda que per a poder
licitar primer s'ha de cedir el solar. Acaba dient que votarà a favor de l'esmena si contempla
la cessió del solar i afegeix un punt que diga que l'Ajuntament es compromet a eliminar
qualsevol obstacle que impedisca l'inici de les obres.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, senyor Navarro Andreu
(Grup Socialista), respon que aquest tema és el paradigma de l'actuació perversa del Grup
Popular en l'Ajuntament d'Onda i que ja el van assajar al CEIP número 4 i al CEIP Pío XII. Al
respecte diu que en 2006 l'Ajuntament oferí tres solars a la Conselleria de Sanitat la qual
elegí l'únic que estava ocupat, amb les aules prefabricades del CEIP número 4.
Posteriorment diu que el dia 4 de juny de 2008 la Conselleria digué que eixe solar era l'elegit
moment a partir del qual s'oferí a la Conselleria d'Educació el trasllat de les aules
prefabricades a la qual cosa es va negar el president de l'AMPA i la pròpia Conselleria.
D'altra banda diu que el senyor Aguilella Ramos té accés a informació de la Conselleria de
Sanitat, a la qual no té accés l'Ajuntament, de forma partidista i deslleial i que posa la traveta
en aquest tema des de 2006 per tal de pujar en el seu partit com ja va fer al CEIP número 4 i
al CEIP Pío XII. Finalitza dient que en 2009 no arribà cap comunicació de la Conselleria, la
qual en 2010 digué què s'havia de fer al solar i que l'esmena té a més l'objectiu de demanar
la licitació immediata i la corresponent dotació pressupostària.
Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu, en
alusió a l'intervenció del senyor Ibáñez Bordonau als punts 3 i 5 de la sessió, que açò sí que
sembla un tret d'inici de les eleccions municipals per part del Grup Popular. Al respecte
recorda que el conseller Font de Mora fa quatre anys va prometre el segon centre de salut si
el Partit Popular guanyava les eleccions municipals i assenyala que on no guanyen les
eleccions no fan les coses que han promés. Conclou manifestant que el senyor Aguilella
Ramos sap que si el centre de salut no està en el Pressupost no es va a fer i que el Partit
Popular no fa res en Onda més que augmentar el deute dels onders.
El senyor Aguilella Ramos respon que si el senyor Navarro Andreu ha deixat de ser alcalde
per a açò millor seria que s'haguera anat a casa i que pel senyor Martí i Colera no té ni
paraules. Seguidament torna a demanar responsabilitat i diu que el que s'ha de fer és cedir
el solar. Pel que fa a les intervencions anteriors diu que s'han fet acusacions falses i que ell
és l'únic que va a la Conselleria a demanar coses per a Onda. Sobre l'expedient de cessió
diu que l'Ajuntament l'ha retardat, que el centre no es pot licitar perquè no s'ha cedit el solar i
que Enrique Navarro menteix descaradament perquè el solar no s'oferí fins al 2008. Acaba
reiterant que votarà a favor de l'esmena si contempla la cessió del solar i afegeix un punt
que diga que l'Ajuntament es compromet a eliminar qualsevol obstacle que impedisca l'inici
de les obres per tal que no passe el mateix que al CEIP Pío XII i diu que l'Ajuntament ha
jugat a la confrontació.
Tanca les intervencions el senyor Navarro Andreu responent al senyor Aguilella Ramos que
sap que les veritats dolen i reitera que en 2009 la Conselleria no ha fet cap actuació i que en
2010 s'ha dedicat a fer un goteig de peticions en compte de demanar tot el que necessitava
d'una vegada. Seguidament explica que en 2010 es reprén el tema perquè arran de la visita
del Conseller a la seu del Partit Popular l'alcalde li envia una carta el dia següent, 1 d'abril,
criticant la seua falta de lleialtat institucional i la falta de l'informe de viabilitat tècnica del
solar a la qual el subsecretari de la Conselleria respon el 25 d'abril dient que l'informe és un
procediment intern que mai es remet als Ajuntaments i que la transmissió del solar es

produeix quan el projecte d'execució està aprovat per la qual cosa la titularitat del solar sols
és necessària per a iniciar les obres. Acaba dient que el senyor Aguilella Ramos no vol
aprovar l'esmena del PSPV a Les Corts per dotar tot el pressupost de les obres en 2011 i
que aprovaran la cessió de forma condicionada.
Finalitzat el debat l'alcalde, senyor Salvador Pérez (Grup Socialista), recorda que es va a
votar en primer lloc l'esmena i que si aquesta resulta aprovada decaurà la Moció.
L'alcalde sotmet a votació l'esmena presentada pels Grups Socialista i Bloc, la qual s'aprova
per unanimitat.
1.8.3. Moció del Grups Socialista i Bloc sobre retards en els pagaments a l'Ajuntament
d'Onda per part de la Comissió la Unió Europea i de la Generalitat Valenciana.
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.
Seguidament s'inicia el debat de la Moció següent:
“Enrique Navarro Andreu, portavoz del Grupo Municipal Socialista, y Vicent Martí Colera,
portavoz del Grupo Municipal BLOC del Ayuntamiento de Onda, en nombre y representación
de los mismos y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986 de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades
locales, articulo 97.3, presentan, para su inclusión y debate en el Pleno Ordinario del 28 de
Junio de 2010, la siguiente
MOCIÓN
Exposición de motivos:
Visto que el Ayuntamiento de Onda está desarrollando el Proyecto “Regeneración urbana,
económica y social del Centro Histórico de Onda” financiado en un 70 % por fondos FEDER
de la Unión Europea.
Visto que el Ayuntamiento suscribió un convenio de colaboración con la Generalitat
Valenciana para la construcción de centros escolares y el anticipo del dinero destinado a las
obras mediante préstamos en diferentes entidades financieras.
Visto que la primera fase de construcción del Museo del Taulell Manolo Safont estaba
financiada por el Ayuntamiento junto con la Generalitat Valenciana y que ésta debía aportar
el 50% del coste total, que el Ayuntamiento ya adelantó en 2004.
Dado que el proyecto “Regeneración urbana, económica y social del Centro Histórico de
Onda” se encuentra en fase muy avanzada y que el Ayuntamiento ha pagado ya
4.767.992,88 € del presupuesto total de 5.212.789,22 €, mientras que los fondos aportados
por el FEDER a día de hoy son 1.138.603,52 €.
Dado que el Ayuntamiento pagó el plazo correspondiente a los intereses y amortizaciones
de los préstamos del convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana para la
construcción de centros escolares y que ésta viene retrasando hasta en seis meses su
ingreso al Ayuntamiento.
Dado que la Generalitat Valenciana se comprometió al pago plurianual de las cantidades
destinadas a cofinanciar el Museo del Taulell y que en 2010 la cantidad ascendía a 205.923
€, cantidad que todavía no ha sido ingresada en la Tesorería Municipal.

PROPUESTA DE ACUERDO
1.-Demandar de la Comisión Europea la agilización del pago correspondiente al 70 % del
proyecto “Regeneración urbana, económica y social del Centro Histórico de Onda” ya
pagado por este Ayuntamiento y cuyos atrasos ascienden a 2.198.991,50 €.
2.-Demandar a la Generalitat Valenciana que agilice el pago de las amortizaciones e
intereses de los préstamos correspondientes al convenio de colaboración para la
construcción de centros escolares, cuya deuda en este momento suma 4.524.525,15 € y
cuyo último vencimiento asciendió a 448.605,81€.
3.- Demandar a la Generalitat Valenciana el pago de la anualidad de 2010 correspondiente a
la primera fase de construcción del Museo del Taulell Manolo Safont y que asciende a
205.923 €.”
Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) recorda que el
passat dia 23 a la comissió informativa d'Hisenda va demanar un informe amb les quanties
que devien altres administracions a l'Ajuntament i el motiu i que eixe informe del dia 29 està
plagiat per la Moció, la qual diu que és una reacció a la seua petició, per la qual cosa
assenyala que la informació no és igual per a tothom. Acaba expressant el seu recolzament
a la Moció però demana que es siga més escrupulós amb la informació.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, senyor Aguilella Aguilella (Grup Socialista),
respon que ell treballa amb els mateixos números que té l'Ajuntament i que el mateix senyor
Ibáñez Bordonau pot veure les xifres en el Pressupost tret dels fons FEDER als quals també
pot accedir perquè s'aproven a la Junta de Govern Local.
Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu al
senyor Ibáñez Bordonau que no té dubte de que els deutes es cobraran però sí que el retard
serà llarg.
El senyor Ibáñez Bordonau manifesta el seu recolzament a la Moció per lícita i lògica.
Tanca les intervencions el senyor Aguilella Aguilella agraint el recolzament a la Moció.
L'alcalde sotmet a votació la Moció, la qual s'aprova per unanimitat.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
L'alcalde dóna compte a la Corporació de la relació dels decrets i resolucions dictats des del 20
d'octubre fins el 23 de novembre de 2010, que se corresponen amb els números 2.264 al
2.520.
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.

