AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 4
Data: 29 de març de 2010
Horari: de 19.30 a 21.15 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 22 de febrer de 2010.
1.2. Dictamen d'aprovació de conveni de cooperació amb CPEE "La Panderola" per a la
realització de pràctiques formatives en centres de treball.
1.3. Dictamen d'aprovació de conveni de cooperació amb la Secció de l'IES Serra d'Espadà
per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball.
1.4. Dictamen de personació en procediment ordinari 2 2010 000172 interposat per
Telefónica Móviles de España SA.
1.5. Dictamen de personació en el procediment ordinari 5 2010 000140 interposat per
Confederación Sindical de Comisiones Obreras PV.
1.6. Dictamen d'aprovació de l'expedient nº 5/SC-CE/2010 de Modificació de crèdits.
1.7. Dictamen d'aprovació de la bonificació del 25% de la quota de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE), per utilitzar o produir energia a través de sistemes de cogeneració.
1.8. Dictamen d'aprovació de la modificació de la despesa de caràcter plurianual de
l’ampliació del Museu del Taulell “Manolo Safont”.
1.9. Dictamen sobre responsabilitat patrimonial per danys causats a Francisco González
Llamas per les obres d'urbanització del sector SUR-19 (Àrea de servei Casablanca).
1.10.Dictamen sobre responsabilitat patrimonial per danys causats a Dolores Vilanova Corbató
per les obres d'urbanització del sector SUR-19 (Àrea de servei Casablanca).
1.11.Dictamen d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal, Consell
Superior d'Investigacions Científiques i l'Ajuntament d'Onda.
1.12.Dictamen d'adhesió a l'acord marc de col·laboració entre la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques, la FVMP i les fiscalies de les audiències provincials d'Alacant,
Castelló i València per a la posada en marxa d'un programa de mediació en matèria
d'intervenció socio-educativa amb menors infractors.
1.13.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 22 de febrer de 2010.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2010.
Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.2. Dictamen d'aprovació de conveni de cooperació amb CPEE "La Panderola" per a
la realització de pràctiques formatives en centres de treball.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 23 de març de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
María Carmen Aguilella García, tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Recursos Humans i

Gestió administrativa, fent ús de les facultats delegades per decret 2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist l’esborrany del conveni administratiu per mitjà del qual s'estableix la cooperació
educativa per a la realització de pràctiques en l'Ajuntament d'Onda en règim d'estades en
pràctiques per part de l'alumnat adscrit al CPEE "La Panderola".
PROPOSE:
Primer. Aprovar el Conveni de cooperació educativa entre CPEE "La Panderola" i
l'Ajuntament d'Onda en matèria de pràctiques formatives.
Segon. Facultar l’Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar aquest acord al CPEE "La Panderola".
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 conveni de cooperació amb la Secció de l'IES Serra
d'Espadà per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 23 de març de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
María Carmen Aguilella García, tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Recursos Humans i
Gestió administrativa, fent ús de les facultats delegades per decret 2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist l’esborrany del conveni administratiu per mitjà del qual s'estableix la cooperació
educativa per a la realització de pràctiques en l'ajuntament d'Onda en règim d'estades en
pràctiques per part de l'alumnat adscrit a la Secció IES Serra Espadà.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el Conveni de cooperació educativa entre la Secció IES Serra Espadà i
l'Ajuntament d'Onda en matèria de pràctiques formatives.
Segon. Facultar l’Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Secció IES Serra Espadà.
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per unanimitat, emet dictamen
favorable a l'aprovació.
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.4. Dictamen de personació en procediment ordinari 2 2010 000172 interposat per
Telefónica Móviles de España SA.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 23 de març de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
Vist l'escrit del Jutjat Contenciós administratiu número dos de Castelló (Registre Entada
núemro 6355 de 17/03/2010), sobre emplaçament a l'Ajuntament en el procediment ordinari
2 2010 000172 interposat per Telefónica Móviles de España SA contra l'acord del Ple de
30/11/2009 d'aprovació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de servicis de
telefonia mòbil.
Vist que segons el que disposa la Llei 7/85, art. 22.2.j., la competència per a acordar la
personació correspon al Ple.
PROPOSE:
Primer. Comparèixer com a Administració demandada en el procediment ordinari 2 2010
000172 interposat per Telefónica Móviles de España SA contra l'acord del Ple de 30/11/2009
d'aprovació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
Segon. Ordenar la remissió de l'expedient al Jutjat Contenciós administratiu número dos de
Castelló
Tercer. Designar per a la defensa i representació de l'Ajuntament als Lletrats Jazmín María
Blay Osuna i José Tomás Catalán Rubert.
Quart. Traslladar aquest acord als advocats designats.
Cinqué. Notificar immediatament a quants apareguen com interessats en l'expedient,
emplaçant-los perquè puguen personar-se com demandats en les interlocutòries, en el
termini de nou dies.
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per unanimitat, emet dictamen
favorable a l'aprovació.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.5. Dictamen de personació en el procediment ordinari 5 2010 000140 interposat per

Confederación Sindical de Comisiones Obreras PV.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 23 de març de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
“Vist l'escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contencioso
administrativa, secció quinta (Registre d’Entrada número 6362, de 17/03/2010), sobre
emplaçament a l’Ajuntament en el Procediment Ordinari 5 2010 000140 interposat per
Confederació Sindical de Comissions Obreres PV contra acord Ple de 30/12/2009 que resol
reclamació al pressupost i aprova el Pressupost de 2010 (BOP Castelló 31/12/2009).
Vist que segons el que disposa la Llei 7/85, art. 22.2.j., la competència per a acordar la
personació correspon al Ple.
PROPOSE:
Primer. Comparèixer com a Administració demandada en el Procediment Ordinari 5 2010
000140 interposat per Confederació Sindical de Comissions Obreres PV contra acord Ple de
30/12/2009 que resol reclamació al pressupost i aprova el Pressupost de 2010 (BOP Castelló
31/12/2009).
Segon. Ordenar la remissió de l'expedient al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Sala Contencioso administrativa, secció quinta.
Tercer. Designar per a la defensa i representació de l'Ajuntament als Lletrats Jazmín María
Blay Osuna i José Tomás Catalán Rubert.
Quart. Traslladar aquest acord als advocats designats.
Cinqué. Notificar immediatament a quants apareguen com interessats en l'expedient,
emplaçant-los perquè puguen personar-se com demandats en les interlocutòries, en el
termini de nou 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 María
Isabel Raigada Cepas (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).
− 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
−

−

Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).

1.6. Dictamen d'aprovació de l'expedient nº 5/SC-CE/2010 de Modificació de crèdits.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 23 de març de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent d’alcalde delegat d’Hisenda, fent ús de les facultats
atribuïdes mitjançant una resolució d’Alcaldia número 2026/2007, de 29 d’agost.
Vista la providència de l’Alcaldia de data 17 de març de 2010 sobre inici d’expedient de
suplement de crèdits Número 5/SC-CE/2010.
Vista la memòria de l’Alcaldia de data 17 de març de 2010, sobre la justificació de suplement
de crèdits i crèdits extraordinaris.
Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 17 de març 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
2009.
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’articule 13 de les Bases
d’execució del pressupost per a l’any 2009, els expedients de Suplements de Crèdits i
Crèdits Extraordinaris, 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 5/SC-CE/2010 de Suplements de
Crèdits i Crèdits Extraordinaris, finançada amb romanent de Tresoreria per a gastos
generals d’acord amb el detall següent:
FINALITATS
1 – SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
Aplicació
pressupostària
2010 161 227
2010 330 227
2010 924 48000

Descripció de la Despesa
Contractes prestació de servicis: Servicis
Cont. Prest.servicios: Cultura i Esports
Altres transferències: Asociac. P. Ciutadana

Import euros
220.585,00
96.346,85
30.000,00

2010 IR09 340 629 Cobriment coberta trinquet
2010 151 600
Compra de terrenys i obl. urbanístiques
TOTAL

137.197,63
150.000,00
634.129,48

FINANÇAMENT:
ROMANENT DE TRESORERIA ................................................ 634.129,48 €
2 – CREDETS EXTRAORDINARIS:
Aplicació
pressupostària
2010
3100200

Descripció de la Despesa

Import euros

011 Interessos Operacions de Tresoreria

2010 151 423

Altres transferències:
empresarials
TOTAL

A

entitats

28.600,00
públiques

25.000,00
53.600,00

FINANÇAMENT:
ROMANENT DE TRESORERIA…………………………………….

53.600,00 €

TOTAL FINANÇAMENT …………………………………….. 687.729,48 €
Segon. Publicar la present modificació en el butlletí oficial de la província de Castelló durant
el termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions.
Si durant l’esmentat període no es presentaren reclamacions, la modificació de crèdit
quedarà definitivament aprovada. En qualsevol altre cas, l’Ajuntament Ple resoldrà en el
termini d’un mes comptant des de la finalització de l’exposició al públic.
El que s’eleva al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova amb el resultat
següent:
- 7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Juan Miguel Salvador Pérez,
Mª Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sanchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grup
Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), i a Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI).
- 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Carmen Ballester Feliu, Mª
Carmen Aguilella Abad (Grup PP) i a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grup España 2000).”
L'alcalde davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per majoria absoluta amb el resultat següent:
12 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup
AMI), i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
− 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

1.7. Dictamen d'aprovació de la bonificació del 25% de la quota de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE), per utilitzar o produir energia a través de sistemes de
cogeneració.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 23 de març de
2010, ha emès el dictamen següent:
Joaquín Aguilella Aguilella, tinent alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Especial de Comptes,
fent ús de les facultats que em delega el Decret número 2026 d’alcaldia, de data 29 d’agost
de 2007.
Vist l’expedient 3136/2010/3, relatiu a les sol·licituds de bonificació del 25% en la quota de
l’Impost sobre activitats econòmiques, per utilitzar o produir energia a través de sistemes de
cogeneració, presentades pels interessats següents:

SUBJECTE PASSIU

CIF

DATA SOL·LICITUD

AZULINDUS Y MARTÍ, S.A

04/02/10

HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L

11/02/10

TOVANPOR, S.L

18/02/10

ONDA COGENERACIÓN, S.L

18/02/10

ARCILLAS ATOMIZADAS, S.A

18/02/10

SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO
ARAGONESA (SAMCA)

18/02/10

ATOMIX, S.A

19/02/10

CRISTAL CERÁMICAS, S.A

19/02/10

HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO
ALFONSO, S.L

25/02/10

Vist que els interessats acompanyen la documentació acreditativa de la utilització o
producció d’energia a través de sistemes de cogeneració.
Considerant que l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques en
l’article 5 estableix:
d) Una bonificació del 25 % de la quota corresponent per als subjectes passius que tributen
per quota municipal i que utilitzen o produïsquen energia a partir de sistemes de
cogeneració.
Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permeten la
producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.
La bonificació serà de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se a l’Ajuntament dins del primer
trimestre de l’exercici a què ha d’aplicar-se acompanyant document acreditatiu de la
utilització o producció d’energia a partir de sistemes de cogeneració.
Considerant el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local(LRBRL), en relació a l’article 50 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,

corresponen, en tot cas, al Ple les atribucions següents:
La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels
pressupostos, i la disposició de gastos en matèria de la seua competència i l’aprovació dels
comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Considerant el que disposa l’article 47 de la LRBRL, en el que s’estableix: Els acords de les
corporacions locals s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres
presents.
Considerant el que disposa l’article 12 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:
1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals es realitzarà d’acord amb
allò que s’ha previngut en la Llei General Tributària i en les altres Lleis de l’Estat reguladores
de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desplegament.
2. A través dels seus ordenances fiscals les entitats locals podran adaptar la normativa a
què es refereix l’apartat anterior al règim d’organització i funcionament intern propi de cada
una d’elles, sense que tal adaptació puga contravindre el contingut material de dita
normativa.
PROPOSE:
Primer. Concedir la bonificació del 25% de l’article 5. 2d) de l’Ordenança del IAE per
utilització o producció d’energia a partir de sistemes de cogeneració als mencionats a
continuació:

SUBJECTE PASSIU

CIF

EPÍGRAF 151.2(PRODUCCIÓ
D’ENERGIA
TERMOELÈCTRICA)-Reial
decret legislatiu 1.175/1990, de
28 de setembre

AZULINDUS Y MARTÍ, S.A
HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES,
S.L
TOVANPOR, S.L
ONDA COGENERACIÓN, S.L
ARCILLAS ATOMIZADAS, S.A
SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA
CATALANO ARAGONESA (SAMCA)
ATOMIX, S.A
CRISTAL CERÁMICAS, S.A
HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO
ALFONSO, S.L
(1)Hijos de Francisco Gaya Forés, S.L es bonifica tant la factoria núm. 1 en C/ CV 20, Km 7
amb una potència instal·lada de 960 Kw com la factoria núm. 2 amb una potència instal·lada
de 955 Kw.
Segon. Notificar el present acord als interessats.

Tercer. Traslladar el present acord al Servei Provincial de Gestió, Recaptació i Inspecció de
la Diputació de Castelló per a continuar la gestió de l’Impost sobre activitats econòmiques.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova per unanimitat.
Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) anuncia el vot
favorable del seu Grup però manifesta la sorpresa que els va produir la noticia publicada la
setmana passada a la premsa on es deia que nou empreses no anaven a pagar l'IAE i diu
que bonificar a les empreses que fan cogeneració està bé però és insuficient.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, senyor Aguilella Aguilella (Grup Socialista),
respon que ell no és responsable del que es publique als mitjans, que el que ell va dir en
roda de premsa era que les empreses havien de pagar el 75% i que el senyor Ibáñez
Bordonau solament llig els titulars. Respecte a l'afirmació de que la bonificació és insuficient
pregunta al senyor Ibáñez Bordonau si sap altres pobles que l'apliquen.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau replica a la pregunta del
senyor Aguilella Aguilella que no pot presumir que l'ordenança fiscal municipal aplique
bonificacions que són noves ja que algunes d'elles ja s'aplicaven en altres municipis. Sobre
l'efecte de la bonificació a la cogeneració diu que tan sols representa un 0,3% de la
recaptació prevista de l'IAE i que tenia que haver-se posat en marxa fa temps. Acaba
reclamant que junt amb aquesta bonificació havia d'haver-se introduït també la bonificació
per treballadors.
Tanca les intervencions el senyor Aguilella Aguilella dient que el senyor Ibáñez Bordonau no
li ha donat el nom de cap municipi que aplique la mesura i que aquesta suposa a les
empreses un estalvi d'un 25% de l'impost.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per unanimitat.
1.8. Dictamen d'aprovació de la modificació de la despesa de caràcter plurianual de
l’ampliació del Museu del Taulell “Manolo Safont”.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 23 de març de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Joaquín Aguilella Aguilella, tinent alcalde d’Hisenda de l’Ajuntament d’Onda, fent ús de les
facultats que delegades per decret d’Alcaldia núm. 2.026/2007, de 29 d’agost.
Vista la Providència de l’Alcaldia, de data 22 de març de 2010, per a modificació de la
despesa de caràcter plurianual de l’ampliació del Museu del Taulell “Manolo Safont” d’Onda,
distribuint les anualitats conforme ho requerix el Ministeri de la Vivenda.
Vist que es fa necessari adequar l’expedient de la despesa plurianual per a l’ampliació del
Museu del Taulell Manolo Safont, a la proposta de la Mesa de Contractació per a
l’adjudicació del contracte de les obres, efectuada pel Ministeri de Vivenda.
Vist el que establix l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 88 del Reial
Decret 500/1990, sobre gastos de caràcter plurianual, considerant pel Ple de la Corporació
l’excepcionalitat del present conveni a l’efecte dels percentatges establits i per tant la
possibilitat d’elevar-los, segons el que disposa l’article 174.5 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 i l’article 84 del Reial Decret 500/1990.

Vist l’informe d’Intervenció de data 22 de març de 2010.
PROPOSE:
Primer. Modificar la despesa de caràcter plurianual referit al conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Onda i el Ministeri de la Vivenda, amb destinació a l’ampliació del Museu del
Taulell “Manolo Safont” d’Onda, segons el detall següent:
EXERCICI - APLICACIÓ
2010 330 60901
2011 330 60901
Total adjudicació definitiva
2012 330 60901
TOTAL PLURIANUAL (amb
inclusió del 10% liquidació)

IMPORT EUROS
356.031,68
732.317,71
1.088.349,39
108.834,94
1.197.184,33

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

Excés de Finançament Afectada.2009....... 124.542,74 €
Préstec ................................................... . 231.488,94 €
Préstec ..................................................... 732.317,71 €
Préstec ..................................................... 15.786,24 €
Recursos ordinaris ................................... 93.048,70 €
TOTAL ................................
1.197.184,33 €

Tercer. El present acord substituïx als anteriors adoptats en esta matèria.
Quart. De conformitat amb el que disposa l’article 174.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, i
en l’article 84 del Reial Decret 500/1990, s’autoritza la modificació dels percentatges que es
podrà comprometre regulats en els dits articles, podent imputar-se a cada exercici futur
autoritzat el gasto previst per a cada anualitat de l’apartat primer. El nombre d’anualitats serà
el que s’indica en l’apartat primer.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova amb el resultat
següent:
- 7 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Juan Miguel Salvador Pérez,
Mª Carmen Aguilella García, Luis Miguel Sanchez Torrejón, Rosario Fabra Prades (Grup
Socialista), a Vicent Martí Colera (Grup Bloc), i a Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI).
- 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Carmen Ballester Feliu, Mª
Carmen Aguilella Abad (Grup PP) i a Mª Isabel Ruiz Alonso (Grup España 2000).
Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, anuncia
el vot en contra del seu Grup perquè és la quarta vegada que es modifica la despesa
plurianual la qual cosa suposa allargar els terminis i augmentar el préstec municipal per a
pagar les obres.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, senyor Aguilella Aguilella (Grup Socialista),
respon que les modificacions han sigut demanades pel Ministeri de l'Habitatge i que aquesta

és la definitiva perquè l'obra ja ha estat adjudicada. Sobre el préstec diu que l'equip de
govern ha considerat que és la forma de finançar l'obra i que no ha augmentat sinó que s'ha
retardat la seua utilització a diferència del que ha fet la Generalitat Valenciana que encara
no ha pagat la primera fase.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Aguiella Ramos respon que la Generalitat
pagarà aquest any el que falta i que ací parlen de l'Ajuntament d'Onda que pagarà el 95%
de la seua part amb un préstec i que aquest ha modificat la seua quantia tres vegades.
Tanca les intervencions el senyor Aguilella Aguilella dient que no sap si el Grup Popular no
vol canviar el plurianual o que no es faça la segona fase del Museu. Recorda que es tracta
d'una exigència del Ministeri de l'Habitatge i que en el Pressupost municipal de 2010 hi ha
un préstec per la mateixa quantia. Acaba dient que l'Ajuntament paga el seu 50% amb un
préstec i es pregunta si el fet que la Generalitat Valenciana es comprometera a pagar el seu
50% de la primera fase i no l'haja fet encara no és també un préstec.
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, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

1.9. Dictamen sobre responsabilitat patrimonial per danys causats a Francisco
González Llamas per les obres d'urbanització del sector SUR-19 (Àrea de servei
Casablanca).
La Comissió Informativa Permanent d'Ordenació del Territori, de 23 de març de 2010, ha
emès el dictamen següent:
“El president, Juan Miguel Salvador Pérez, dóna compte de la proposta de data 15 de març
de 2010, que diu el següent:
Juan Miguel Salvador Pérez, tinent alcalde de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, fent ús de
les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia número 2.026/2007, de 29
d'agost.
Vist l'escrit presentat en data 20.8.09 per Francisco González Llamas reclamant la
responsabilitat patrimonial pels danys i perjuís patits com a conseqüència de les obres
d'urbanització del sector SUR-19 (“Àrea de Servei Casablanca”), consistents en ruptura
d'infraestructura de reg i pèrdua de la collita, per un import estimat de 16.841,46 € (per
danys i perjuís i Acta notarial) i de 937,34 € (per despeses per a reestablir el
subministrament de reg), la qual cosa ha motivat la incoació de l'expedient de responsabilitat
patrimonial núm. 1643/09/24.
Vist que la responsabilitat per les esmentades obres d'urbanització correspon a l'Agent
Urbanitzador “Ebrogan, S.L”, en el context de la gestió indirecta del Programa d'Actuació
Integrada del sector SUR-19, adjudicat a la referida mercantil per acord plenari de 26.6.06.

Vist que la mercantil “Ebrogan, S.L” no va contestar al tràmit d'audiència de deu dies atorgat
perquè es pronunciara sobre la denúncia.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal, de data 11.1.10, en el que a la vista dels antecedents
del cas concret assenyala:
“És evident que l'empresa Ebogran és la responsable de les obres d'urbanització del sector
SUR-19, encara que l'empresa constructora siga una altra distinta. Per tant és l'única
responsable de la ruptura del reguer pel qual es regava l'hort de taronges propietat propietat
de Francisco González Llamas, el qual va perdre part de la collita com a conseqüència
directa de la falta de reg, en estar l'aragall inutilitzat.
No hi ha cap dubte en què l'empresa urbanitzadora Ebrogan ha d'assumir el cost
d'indemnització per la collita perduda així com part de la implantació del nou sistema de reg
localitzat”.
Vist el termini improrrogable d'un mes atorgat mitjançant ofici de data 13.1.10 a la mercantil
“Ebrogan, S.L” per a negociar amb la reclamant els termes de la indemnització i reposició
que corresponga, sense que en el referit termini s'haguera obtingut resposta.
Atès l'apartat 6.3 del contracte de programació subscrit entre l'Ajuntament i l'empresa
“Ebrogan, S.L” (“Responsabilitat per danys”), en el que s'atribueix a l'Urbanitzador la
responsabilitat pels danys causats als propietaris o a altres persones com a conseqüència
de la seua activitat sempre que no provinguen d'una orde directa de l'Administració.
Atès el que disposa l'article 198 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Atès l'informe juridic-proposta del TAG de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de 12.3.10.
Considerant que l'òrgan competent per a adoptar el present acord és el Ple de l'Ajuntament,
en tant òrgan que va adjudicar a la mercantil “Ebrogan, S.L” la condició d'Agent
Urbanitzador.
PROPOSE:
Primer. Designar responsable patrimonial dels fets a la mercantil “Ebrogan, S.L”, amb CIF i
domicili social en carrer Sant Prudenci, 29-2º-Of.45, Edifici Òpera, de Vitòria (Àlaba), en tant
que Agent d'Urbanitzador del sector SUR-19 i responsable de les obres d'urbanització.
Segon. Notificar el present acord a la mercantil “Ebrogan, S.L” i a la part reclamant, la qual
podrà reclamar en via civil contra la referida mercantil, reclamació que interromp el termini
de prescripció de l'acció.
Tercer. En el cas que l'empresa no assumira la seua responsabilitat, l'interessat podrà
reclamar contra l'Ajuntament, que al seu torn repetirà contra la mercantil mitjançant la
confiscació parcial de la garantia de promoció depositada en l'expedient de Programa fins a
l'import corresponent, sense perjuí de la possibilitat d'imposar-li qualssevol altra penalitat a
l'empara de la normativa vigent.
El president sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
–

10 vots a favor de Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Luis Miguel
Sánchez Torrejón, Carmen Verdiá Cerdá, Vicente Gil Sansano (Grup Socialista),

–

Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), Salvador Aguilella
Aguilella, Maribel Raigada Cepas i María Carmen Aguilella Abad (Grup Popular).
1 abstenció de Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).

En conseqüència la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.10. Dictamen sobre responsabilitat patrimonial per danys causats a Dolores
Vilanova Corbató per les obres d'urbanització del sector SUR-19 (Àrea de servei
Casablanca).
La Comissió Informativa Permanent d'Ordenació del Territori, de 23 de març de 2010, ha
emès el dictamen següent:
“El president, Juan Miguel Salvador Pérez, dóna compte de la proposta de data 15 de març
de 2010, que diu el següent:
Juan Miguel Salvador Pérez, tinent alcalde de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, fent ús de
les facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'alcaldia número 2.026/2007, de 29
d'agost.
Vist l'escrit presentat en data 7.10.09 per Dolores Vilanova Corbató reclamant la
responsabilitat patrimonial pels danys i perjuís patits com a conseqüència de les obres
d'urbanització del sector SUR-19 (“Àrea de Servei Casablanca”), consistents en ruptura
d'infraestructura de reg i pèrdua del 90% de la collita, per un import estimat de 3.608 € (per
danys i perjuís) i de 1.020,35 € (per transformació a reg per goteo), la qual cosa ha motivat
la incoació de l'expedient de responsabilitat patrimonial núm. 1643/09/31.
Vist que la responsabilitat per les esmentades obres d'urbanització correspon a l'Agent
Urbanitzador “Ebrogan, S.L”, en el context de la gestió indirecta del Programa d'Actuació
Integrada del sector SUR-19, adjudicat a la referida mercantil per acord plenari de 26.6.06.
Vist l´informe de la mercantil “Ebrogan, S.L” de data 24.11.09, en el que s'exonera de tota
responsabilitat pels fets i al·lega , entre altres consideraciones, que la reclamant no acredite
la titularitat de drets de reg de la Comunitat de Regants d´Onda.
Vist que amb data 17.12.09 la reclamant aporta certificat original de la “Sociedad de Riegos
la Agrícola del Apeadero de Betxí”, on acredite la seua condició de socia del referit pou de
reg.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal, de data 11.1.10, en el que a la vista dels antecedents
del cas concret assenyala:
“És evident que l'empresa Ebogran és la responsable de les obres d'urbanització del sector
SUR-19, encara que l'empresa constructora siga una altra distinta. Per tant és l'única
responsable de la ruptura del reguer pel qual es regava l'hort de taronges propietat de
Dolores Vilanova Corbató, la qual va perdre el 90% de la collita com a conseqüència directa
de la falta de reg, en estar el reguer inutilitzat.
No hi ha cap dubte en què l'empresa urbanitzadora Ebrogan ha d'assumir el cost
d'indemnització per la collita perduda així com part de la implantació del nou sistema de reg
localitzat”.

Vist el termini improrrogable d'un mes atorgat mitjançant ofici de data 13.1.10 a la mercantil
“Ebrogan, S.L” per a negociar amb la reclamant els termes de la indemnització i reposició
que corresponga, sense que en el referit termini s'haguera obtingut resposta.
Atès l'apartat 6.3 del contracte de programació subscrit entre l'Ajuntament i l'empresa
“Ebrogan, S.L” (“Responsabilitat per danys”), en el que s'atribueix a l'Urbanitzador la
responsabilitat pels danys causats als propietaris o a altres persones com a conseqüència
de la seua activitat sempre que no provinguen d'una orde directa de l'Administració.
Atès el que disposa l'article 198 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Atès l'informe juridic-proposta del TAG de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de 12.3.10.
Considerant que l'òrgan competent per a adoptar el present acord és el Ple de l'Ajuntament,
en tant òrgan que va adjudicar a la mercantil “Ebrogan, S.L” la condició d'Agent
Urbanitzador.
PROPOSE:
Primer. Designar responsable patrimonial dels fets a la mercantil “Ebrogan, S.L”, amb CIF i
domicili social en el carrer Sant Prudenci, 29-2º-Of.45, Edifici Òpera, de Vitòria (Àlaba), en
tant que Agent d'Urbanitzador del sector SUR-19 i responsable de les obres d'urbanització.
Segon. Notificar el present acord a la mercantil “Ebrogan, S.L” i a la part reclamant, la qual
podrà reclamar en via civil contra la referida mercantil, reclamació que interromp el termini
de prescripció de l'acció.
Tercer. En el cas que l'empresa no assumira la seua responsabilitat, l'interessat podrà
reclamar contra l'Ajuntament, que al seu torn repetirà contra la mercantil mitjançant la
confiscació parcial de la garantia de promoció depositada en l'expedient de Programa fins a
l'import corresponent, sense perjuí de la possibilitat d'imposar-li qualssevol altra penalitat a
l'empara de la normativa vigent.”
El president sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
–

–

10 vots a favor de Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Luis Miguel
Sánchez Torrejón, Carmen Verdiá Cerdá, Vicente Gil Sansano (Grup Socialista),
Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), Salvador Aguilella
Aguilella, Maribel Raigada Cepas i María Carmen Aguilella Abad (Grup Popular).
1 abstenció de Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).

En conseqüència la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.11. Dictamen d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal,
Consell Superior d'Investigacions Científiques i l'Ajuntament d'Onda.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 23 de març de 2010, ha emès el
dictamen següent:

“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 15 de
març de 2010 que diu el següent:
Lidón Adelantado Puchal, tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, fent ús de les
facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'alcaldia núm. 2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal
Consell Superior d'Investigacions Científiques i l'Ajuntament d'Onda.
Vist l'interés d'ambdues entitats a adequar la col·laboració mútua per mitjà de la firma d'un
conveni que permeta l'aprofitament dels recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir
fins més amplis en el camp d'activitats pròpies del Castell d'Onda.
Vist el certificat de retenció de crèdit i l'intervingut i conforme de la present proposta de data
18 de febrer de 2010, i número d'operació 2.2010.1.01421.
Vist l'informe del director dels Museus Municipals a Onda de data 10 de març de 2010.
Considerant les competències atribuïdes al Ple de l'Ajuntament per l'article 22,2,b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal Consell
Superior d'Investigacions Científiques i l'Ajuntament d'Onda
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 15.000 euros, a càrrec de la partida
2010 334 48000.
Tercer. Facultar a l'alcaldia-presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart- Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.
La presidenta sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
11 vots a favor, que corresponen a María Lidón Adelantado Puchal, Vicente Gil Sansano,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i Juan Miguel Salvador Pérez (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC), Vicente Ramón Peris, Leonardo Molina Corella i María Isabel Raigada Cepas (Grup
Popular) i María Isabel Ruíz Alonso (España 2000).
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.12. Dictamen d'adhesió a l'acord marc de col·laboració entre la Conselleria de
Justícia i Administracions Públiques, la FVMP i les fiscalies de les audiències
provincials d'Alacant, Castelló i València per a la posada en marxa d'un programa de
mediació en matèria d'intervenció socio-educativa amb menors infractors.
La Comissió Informativa Permanent de Participació Ciutadana, de 23 de març de 2010, ha

emès el dictamen següent:
“Vista la proposta de 5 de març de 2010, que diu:
Vicente Gil Sansano, tinent alcalde delegat de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Benestar
Social, fent ús de les facultats delegades per decret de l'alcaldia núm. 2026/2007, de 29
d'agost.
Vist l'article 25.2.k de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
que disposa que els municipis tenen competències, en els termes de la legislació de l'Estat i
de les Comunitats Autònomes, en la prestació de serveis socials i de promoció i reinserció
social.
Vist el conveni de col·laboració, firmat en data 3 de març de 2009, entre les parts dalt
referides, per a la posada en marxa d'un Programa de Mediació, atenent el que disposen els
articles 19, 40 i 51.3 de la L.O. 5/2000, de 12 de gener, Reguladora de la Responsabilitat
Penal dels Menors, que possibilite una oportunitat d'aprenentatge i de servei, i que permeta
complir amb el compromís assumit de reparar el dany causat o perjuí realitzat.
Vist l'expedient tramitat per a l'adhesió a l'acord marc de col·laboració entre la Conselleria de
Justícia i Administracions Públiques, la FVMP i les fiscalies de les audiències provincials
d'Alacant, Castelló i València per a la posada en marxa d'un programa de mediació en
matèria d'intervenció socio-educativa amb menors infractors.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Atès el dispost en l'article 22.2. de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurìdic de les entitats locals.
S'eleva al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar l'adhesió a l'acord marc de col·laboració subscrit entre la Conselleria de
Justícia i Administracions Públiques, la FVMP i les fiscalies de les audiències provincials
d'Alacant, Castelló i València per a la posada en marxa d'un programa de mediació en
matèria d'intervenció socio-educativa amb menors infractors.
Segon. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Remetre el document de sol·licitud d'adhesió a la Presidència de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies.
La Presidència informa que la fiscalia ha sol·licitat a l'Ajuntament d'Onda subscriure aquest
conveni.
L'assessor tècnic, Luis García, intervé i comenta que l'Ajuntament, des de fa diversos anys,
du a terme el programa de canvi de multes de menors infractors i que amb la subscripció
d'aquest conveni no sols seran les multes sinó que també els delictes.
El president sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per unanimitat, emet dictamen
favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.

1.13. Despatx extraordinari.
1.13.1. Moció del Grup Popular en contra de l'augment de l'IVA.
Vista la moció que diu:
“D. Salvador Aguilella Ramos, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Onda, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, artículo 97.3, presenta mediante
el presente escrito al Pleno la siguiente
MOCIÓN
En el año 2009 las cuentas públicas han registrado el mayor deterioro de su historia. Las
importantes desviaciones en la estimación de los ingresos y los gastos para 2009 ponen de
manifiesto que el Estado ha perdido el control de la situación económica y de las finanzas
públicas.
El Gobierno, lejos de abordar la corrección de esta situación de grave desajuste de nuestras
cuentas públicas mediante un proceso de consolidación fiscal centrado en el control del
gasto público y medidas de austeridad en la actuación de todas las Administraciones
Públicas, presentó unos Presupuestos Generales del Estado para 2010 que, no sólo
contemplan un aumento del 17% del gasto no financiero del Estado con respecto a los PGE
de 2009, sino que introducen la mayor subida de impuestos de la democracia, haciendo
recaer íntegramente la paulatina corrección del déficit público en un hipotético aumento de
los ingresos consecuencia de la subida de impuestos aprobada para 2010.
Tanto la evidencia empírica como numerosos estudios ponen de manifiesto que la subida de
los impuestos al consumo en una situación de crisis económica como la que reflejan los
propios presupuestos del Estado, es una medida desaconsejable ya que, por sus efectos
negativos sobre el consumo y por lo tanto la inversión y el empleo, perjudicará la
recuperación económica sin tener apenas impacto en la recaudación.
Así, entre otros Organismos, la OCDE avisaba de los efectos negativos que tendrá para
nuestra economía la subida del IVA, y recomendó al Gobierno, en su informe semestral de
Perspectivas publicado en noviembre de 2009, que aplazara la subida del IVA a 2011 "a fin
de que la economía se recupere de manera más sólida".
Además de la repercusión negativa que esta subida tendrá sobre productos y servicios
como ropa, calzado, electrodomésticos, recibo de la luz, factura del teléfono, coches,
vivienda, alimentación, hostelería, restaurantes, transporte terrestre..., los Ayuntamientos y
las CCAA verán drásticamente disminuida su capacidad para contratar obras y servicios que
prestan a los ciudadanos, y ello sin contar además el perjuicio que la subida del IVA
acarreará también a los proyectos contratados al amparo del actual Fondo Estatal de
Empleo y Sostenimiento Local. A este recorte habrá que sumar los 3.000 millones de euros
menos que los Entes Locales dejan de recibir por transferencias del Estado para este año.
Con estos datos, las perspectivas económicas de los gobiernos locales y los instrumentos
para hacer frente a la grave situación financiera no habrán hecho sino empeorar, lo que
vislumbra un panorama verdaderamente desolador para el segundo semestre de este año.

Pero, con todo, los grandes perjudicados van a ser los propios ciudadanos castigados
doblemente, en su dificultad para acceder a bienes de consumo básicos y en la calidad de
prestación de los servicios que reciben de su Ayuntamiento.
Por todo ello, el Grupo municipal/provincial/insular popular somete a la consideración del
Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación a dejar sin efecto la subida de tipos impositivos
del IVA prevista para julio de 2010.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno a la inmediata negociación con los partidos políticos y
asociaciones más representativas del ámbito local, de la reforma conjunta del sistema de
financiación y del gobierno local, que dote a los Entes Locales de un marco institucional,
competencial y financiero adecuado para hacer frente a la difícil situación actual.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a la Vicepresidenta
Segunda y Ministra de Economía, al Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial,
y a los Portavoces Parlamentarios de las Cortes.”
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.
Seguidament s'inicia el debat de la Moció, amb la intervenció del senyor Ibáñez Bordonau,
que justifica la Moció per la nova pujada d'imposts realitzada pel govern socialista i perquè
augmentar l'IVA és l'única eixida a la crisi que se li ha ocorregut al govern Zapatero.
Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que la
solució del problema no passa per baixar imposts sinó per l'augment de la inversió estatal i
que el Grup Popular podia haver demanat l'augment de l'IRPF en compte de la baixada de
l'IVA. Sobre la segona part de la Moció diu que estaria d'acord amb millorar l'economia dels
Ajuntaments si no mesclaren els conceptes.
El portaveu del Grup AMI, senyor Mundina Sol, assenyala que sobre la resta de punts de
l'ordre del dia han passat ràpidament mentre que amb una Moció que tracta sobre un tema
que no és competència de l'Ajuntament van a perdre el temps, i demana als grups
municipals una reflexió de futur i que les mocions que es presenten tinguen sentit i no es
perda el temps.
El senyor Ibáñez Bordonau respon al senyor Martí i Colera que no està en contra de l'IVA
sinó del seu augment, que es tracta de l'impost més injust que hi ha ja que tothom paga per
igual amb independència de la seua situació econòmica i que li sorprèn que no estiga
d'acord amb el primer punt de la Moció perquè el seu Grup ha demanat el mateix per als
partits polítics. Igualment li recorda que el govern Aznar modificà l'IRPF i l'actual govern
socialista ha suprimit l'impost sobre el patrimoni i ha aprovat un augment de l'IVA que
perjudica a l'economia de les persones, les famílies i les societats. Al senyor Mundina Sol li
respon que si s'avorreix pot abandonar la sala.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, senyor Aguilella Aguilella (Grup Socialista),
diu que la Moció és demagògica ja que demana baixar els imposts amb el dèficit públic que
hi ha produït per les polítiques socials i que el Grup Popular vol mesures neo liberals que
són els que han conduït a l'actual crisi. Sobre el finançament local mostra la seua
conformitat però diu que la Moció no parla de la Generalitat Valenciana, que ha vist
augmentada la seua participació en els tributs estatals sense que els Ajuntaments hagen vist
res, ja que sols volen que paguen els onders i el govern central. A la vista de que la Moció
opina que és demagògica i no porta enlloc presenta l'esmena següent:

“D. Juan Miguel Salvador Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Onda, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido por la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto
2568/1986 de 29 de noviembre, presenta al Pleno la siguiente
MOCIÓN
Las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos conservadores en Estados Unidos y
en muchos países europeos han desembocado en la mayor crisis económica que el mundo
ha conocido en los últimos 70 años.
El abandono de las políticas monetaristas y el impulso de nuevos programas sociales y de .
inversión publica por parte de los nuevos gobiernos de progreso en Norteamérica, Japón y
Europa ha conseguido que la debacle financiera no alcanzara mayores proporciones.
La inversión y el gasto social por parte de las instituciones públicas se ha manifestado como
esencial para preservar el Estado del Bienestar con el cual se han ido dotando los países
más desarrollados del mundo. Los estudios realizados por la gran mayoría de instituciones
económicas indican que este gasto no puede mantenerse sin un adecuado equilibrio de las
finanzas por parte de los gobiernos, adecuando la fiscalidad a la realidad económica que se
vive.
El Gobierno socialista de España que en años anteriores había bajado el IRPF, tras el
estudio de la situación económica y de la necesidad de una fuerte inversión publica ha
decidido aumentar en un 2 % el IVA general, 1 % el IVA reducido y no aumentar el IVA
superreducido para alimentos básicos, medicamentos, libros, viviendas de protección oficial
y vehículos de minusválidos. Este aumento del IVA está apoyado por la Comisión Europea y
por las instituciones nacionales que ya en 2009 proponían dicha subida.
Los nuevos ingresos por esta medida se estiman en 5.150 millones de € que pueden
consolidar y aumentar el gasto social.
La provincia de Castellón ha visto incrementar de una forma exagerada el número de
parados y la crisis ha afectado de manera especial a la industria del azulejo.
La Generalitat Valenciana ha visto incrementar las transferencias del Estado en 2010 en
más de 1500 millones de € debido a los acuerdos sobre financiación autonómica con el
Gobierno de España.
Por ello el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Onda somete a la consideración
del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
Primero: Instar al Gobierno de la Nación a emprender, con los mayores ingresos obtenidos
por el aumento del IVA, un Plan de prejubilaciones en el sector de la industria del azulejo.
Segundo: Instar al Gobierno a dedicar una parte de los ingresos del IVA a prorrogar las
ayudas a los parados de larga duración que acaben el paro y no hayan renunciado a
ninguna oferta de trabajo.
Tercero: Instar al Gobierno de España a la reforma del sistema de financiación y del
gobierno local, que dote a los Ayuntamientos de un marco institucional, competencial y
financiero adecuado para hacer frente a la difícil situación actual.
Cuarto: Instar a la Generalitat Valenciana a la puesta en marcha del Fondo de Cooperación
Municipal, recogido por el Estatuto de Autonomía Valenciano y todavía no regulado ni

dotado económicamente.
Quinto: Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, al Presidente de la
Generalitat, a la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía, al Conseller de
Economía, Hacienda y Empleo y a los Portavoces Parlamentarios en las Cortes de España y
en las Cortes Valencianas”.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Martí i Colera diu que la Moció del Grup
Popular no l'han fet ells sinó que els l'han feta fora, que no els interessa l'IRPF i que potser
pujar l'IVA no siga la millor solució però és millor que res.
El senyor Mundina Sol respon al senyor Ibáñez Bordonau que no descarta eixir-se'n del Ple
en el futur si demanen coses ací que són competència del Congrés dels Diputats o de les
Corts Valencianes. Sobre la Moció del Grup Popular diu que no condueix enlloc i que
recolzarà l'esmena del Grup Socialista perquè té més contingut.
El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) manifesta que l'esmena és demagògica i
incongruent, que l'IVA afecta especialment al sector ceràmic i que el PSOE agreuja encara
més la situació del sector tauleller. Acaba dient que els diners no aniran a prejubilacions ni a
crear ocupació.
Tanca les intervencions el senyor Aguilella Aguilella dient que demagògia la del Partit
Popular com demostra el fet que fa un any un estudi sobre la situació econòmica d'Espanya
fet per la Fundació FAES presidida per l'ex president Aznar diguera que calia pujar l'IVA per
equilibrar el dèficit públic. Sobre l'augment de l'IVA diu que a qui va a repercutir més és als
productes importats i no a la producció espanyola i que amb el seu augment es poden cobrir
les prejubilacions del sector ceràmic i la pròrroga de les ajudes pels aturats. Acaba dient que
el Grup Popular no parla mai del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments que estan
esperant el Fons de Cooperació Local deu anys i que la política del Partit Popular és moltes
paraules i després res.
L'alcalde sotmet a votació l'esmena presentada pel Grup Socialista, la 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), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), i a
Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI).
− 9 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup
Popular), i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

1.13.2. Moció del Grup Popular sobre propostes per a ajudar a generar llocs de treball
i diversificar l'economia d'Onda.
Vista la moció que diu:
“D. Salvador Aguilella Ramos, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Onda, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, artículo 97.3, presenta mediante

el presente escrito al Pleno la siguiente
PROPUESTAS
Mientras el paro en Onda alcanza proporciones cada vez más dramáticas, el equipo de
gobierno del Ayuntamiento no hace más que intentar responsabilizar de la crisis a otras
administraciones, sin iniciar ninguna iniciativa efectiva para ayudar a la economía ondense a
crear puestos de trabajo. La situación actual ondense exige que desde todas las
administraciones se tomen medidas efectivas que sirvan para crear empleo, y en el caso del
Ayuntamiento de Onda, promover un nuevo modelo de diversificación de la economía que
asegure un crecimiento sostenible.
La administración local en situaciones de crisis como la actual debe apostar y aunar
esfuerzos para fortalecer el tejido empresarial, fomentando más si cabe la diversificación de
sectores productivos para no depender únicamente de unos o dos que en situaciones como
la actual provocan una gran tasa de desempleo.
La realidad es que en lo que llevamos de legislatura el número de vecinos de Onda que no
encuentran trabajo se ha multiplicado por más de 5. Cerca de 4.000 ondenses buscan
trabajo y no lo encuentran. Por ejemplo, en los dos últimos meses, se han quedado sin
trabajo la misma cantidad de vecinos de Onda que de Vila-real y Alcora juntos, convirtiendo
al municipio ondense en la localidad de la provincia con mayor tasa de desempleados. Ante
esta situación la administración local ondense tiene la obligación de utilizar todos los
recursos para crear empleo.
En los dos últimos años el Grupo Municipal Popular ha presentado decenas de propuestas
concretas y reales para que desde el Ayuntamiento de Onda colabore con la economía
ondenses para que se creen puestos de trabajo y se diversifique la economía, pero el
equipo de Gobierno las ha rechazado prácticamente todas, justificándose en que desde el
Ayuntamiento no se puede hacer nada. Nuestro actual alcalde socialista, primero prometió
pleno empleo, después negó la crisis, y ahora, no tiene respuestas contra el paro. No
podemos resignarnos a ser la ciudad con la tasa de paro más alta de toda la provincia y ver
como el equipo de gobierno del Ayuntamiento no aplica soluciones para mejorar la situación
económica ondense.
Con el objetivo de fomentar la actividad empresarial y la igualdad de oportunidades, y para
aprovechar la capacidad de trabajo y conocimientos de los vecinos de Onda, presentamos
nuevas propuestas y exigimos que pongan en marcha aquellas que aceptaron hace más de
un año, pero que no han aplicado.
Por todo ello, el Grupo municipal/provincial/insular popular somete a la consideración del
Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Crear un Plan de empleo local específico para fomentar la actividad empresarial
femenina y conseguir su inserción laboral con igualdad de oportunidades. Que contemplen
ayudas de hasta 3.000 euros para cada puesto de autoempleo y trabajo estable creado y
para aquellas empresas que desarrollen proyectos de teletrabajo, que permitan trabajar
desde casa utilizando medios telemáticos.
SEGUNDO.- Crear un Programa del Empleo y Fomento del Autoempleo Municipal que
financie la promoción y creación de puestos de trabajo estable, primando aquellos proyectos
que además de crear nuevos puestos de trabajo estable, supongan el desarrollo en la
ciudad de proyectos innovadores y que contribuyan al aumento de la calidad de vida de los
ondenses. Que contemplen ayudas de 1.500 euros para cada puesto de trabajo creado por
los autónomos dentro de dicho programa.

TERCERO.- Crear un vivero de empresas municipal en Onda, donde se permita la cesión de
despacho, donde ubicar la empresa durante los primeros meses, y se les presten los
servicios necesarios para facilitar el éxito de iniciativas empresariales que ayuden a
diversificar la economía en Onda.”
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.
Seguidament, el portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, inicia el debat de la
Moció justificant-la en el fet que l'Ajuntament adopte mesures per rebaixar l'atur en Onda,
crear llocs de treball i evitar tindre la taxa d'atur major de la província i diu que les seues
propostes són reals i urgents, que no volen avorrir i demana el recolzament dels grups
municipals.
Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que la
Moció del Grup Popular no l'han fet ells sinó que els l'han enviada des de fora i que xoca el
punt primer de la mateixa amb el fet que la Generalitat Valenciana estiga reduint el xec
infantil. Acaba dient que la Moció només pretén armar rebombori, que el Partit Popular està
creant problemes a tots els valencians i que si realment pugueren fer alguna cosa ja la
haurien feta.
El portaveu del Grup AMI, senyor Mundina Sol, exposa que el Grup Popular parla de
maravella però que una altra cosa és el que fan. Així diu que les propostes de la Moció
estan faltes de rigor i es pregunta amb qui s'han de unir els esforços, com es diversifica
l'activitat econòmica o per què plantegen el tema en Onda quan la Comunitat Valenciana
encapçala la pujada de l'atur a Espanya. També diu que el poc o molt que es fa a Onda ho
fa l'Ajuntament amb un Pressupost que el Grup Popular votà en contra. Finalitza dient que
ell no ha dit que s'avorrira sinó que açò és una pèrdua de temps, que el Grup Popular
només busca eixir en la premsa i que presenten la Moció en el Congrés dels Diputats i en
les Corts Valencianes.
El senyor Aguilella Ramos respon que l'equip de govern que gestiona l'Ajuntament vol fugir
de la seua competència perquè no el preocupa el que passa en Onda mentre que al Grup
Popular sols el preocupa el que passa en el municipi i que aquest no es pot resignar a ser el
que més aturats té.
La tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Gestió Administrativa i Recursos Humans, senyora
Aguilella García (Grup Socialista), pregunta com es pot recolzar una Moció que en els seus
primers punts ja conta mentides segons les dades del SERVEF i diu que el que vol el Grup
Popular és buidar les arques on no governen i no gastar on governen. A la vista de la qual
cosa presenta l'esmena següent:
“D. Juan Miguel Salvador Pérez, portavoz del grupo municipal PSOE 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 y
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Art. 97.3
Presenta al Pleno, la siguiente:
ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR
DE PROPUESTAS PARA AYUDAR A GENERAR PUESTOS DE TRABAJO Y
DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA ONDENSE
La crisis económica está afectando de forma muy grave a la Comunidad Valenciana, el

número de familias valencianas paradas y sin ingresos crece día a día. En la mayoría de las
autonomías gobernadas por el Partido Popular la evolución del paro en los dos últimos años
es peor que la media nacional según la EPA.
En la Comunidad Valenciana tenemos 506.989 personas desempleadas, siendo la provincia
de Castellón la que encabeza la destrucción de Empleo.
La provincia de Castellón cerró 2009 con 55.541 desempleados, lo que supone un
incremento interanual del 46,7%, el mayor de toda España. En el conjunto nacional la tasa
interanual quedo fijada en el 25,4% y en la Comunidad Valenciana en el 33,5%.
Mediante el Real Decreto 2673/1998, de 11 de diciembre siendo Presidente del Gobierno
José Ma Aznar, se traspasaron a la Generalitat Valenciana las funciones y servicios en
materia de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo,
el empleo y la formación, tal y como establece el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana.
Por ello ante la delicada situación en la que se encuentra el mercado laboral en Onda,
instamos a la Generalitat Valenciana hacer efectivas sus responsabilidades en materia de
empleo y por ello planteamos los siguientes:
ACUERDOS
Primero: Instar a la Generalitat Valenciana que tiene todas las competencias en materia de
empleo el cumplimiento del acuerdo tomado en el pleno del 30 de marzo de 2.009 sobre la
creación de un Programa del Empleo y Fomento del Autoempleo Municipal que financie la
promoción y creación de puestos de trabajo estable.
Segundo: Exigir la concesión en su totalidad de aquellos programas de empleo público de
interés social, solicitados en fecha 22 de febrero de 2.010:
- Emcorp, Pamer y Salario Joven.
Tercero: De la misma manera exigir la concesión del Taller de Formación e Inserción
Laboral (TEFIL) para personas en riesgo de exclusión social, solicitado el día 1 de marzo y
el programa de orientación profesional para la ocupación y autoocupación (OPEA) solicitado
el día 22 de febrero de 2.010.
Cuarto: Exigir a la Generalitat la puesta en marcha de una nueva Escuela Taller y nuevos
Talleres de Empleo para la formación e inserción de los sectores más sensibles (jóvenes,
mujeres, parados de larga duración....).
Quinto: Solicitar la inmediata licitación de las obras del Plan Confianza en Onda, incluyendo
en los pliegos de condiciones la utilización de cerámica en su máxima expresión, así como
priorizar la contratación de desempleados ondenses.
Sexto: Desarrollar plenamente la Ley de la Dependencia para crear puestos de trabajo.
Séptimo: Instar al Secretario Autonómico de Empleo a firmar el convenio con el Pacto
Territorial por el empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia de la provincia
de Castellón.
Octavo: Exigir a la Generalitat Valenciana la misma cantidad en ayudas para el fomento de
la competitividad de sectores estratégicos industriales y para la reindustrialización que ha
aprobado el Ministerio de Industria del Gobierno de España.

Noveno: Instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana que apoyen el plan de
pre-jubilaciones voluntarias de trabajadores mayores de 55 años del sector de la cerámica y
del azulejo.
Décimo: Adherirse al manifiesto suscrito entre Ascer y los sindicatos UGT y CCOO de apoyo
al sector azulejero bajo el nombre "En Defensa de Castelió".
Undécimo: Trasladar los acuerdos anteriores a la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo y al Gobierno de España.”
Al respecte de la mateixa diu que no fan demagògia sinó propostes i pregunta per qué en
municipis governats pel Partit Popular com Vila-real i la Vall d'Uixó no baixa l'atur. Acaba
dient que l'esforç l'ha de fer la Generalitat Valenciana i que si no vol les competències que
les torne.
El senyor Aguilella Ramos invoca una qüestió d'ordre i demana que el secretari informe si es
pot tractar una esmena que no té res a veure amb la Moció.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), respon que l'esmena és a la totalitat de
la Moció i que parla de desocupació.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Martí i Colera recorda al senyor Aguilella
Ramos que no es dedica a Onda, com es veu en una fotografia que mostra en la que
apareix junt amb els dirigents autonòmics del Partit Popular Camps, Costa i Barberà, tot i
que és lícit arribar més lluny. Finalitza dient que el Bloc fa el que vol i no el que li manen i
raó per la qual no pot criticar-lo.
El senyor Mundina Sol respon al senyor Aguilella Ramos que les propostes que conté la
Moció ja foren contestades al seu dia i es pregunta si l'IMPIVA juga algun paper en tot açò.
Sobre l'esmena diu que dubta si servirà per alguna cosa però demana al Partit Popular que
done exemple on governa i aleshores l'imitaran perquè si no sols fan propostes de poc profit.
Acaba preguntant quin Ajuntament governat pel Partit Popular està fent les coses bé per
estudiar-les.
El senyor Aguilella Ramos pregunta per què es refusen les seues propostes i demana a la
senyora Aguilella García que rectifique perquè no ha dit cap mentida. Diu que l'equip de
govern és corresponsable de la situació actual i demana que posen en marxa mesures.
Finalitza anunciant el seu vot a favor de l'esmena tot i lamentant que es tracte de mesures
genèriques.
Tanca les intervencions la senyora Aguilella García preguntant per què Vila-real, la Vall
d'Uixó o Almassora no posen en marxa les mesures que proposa el Grup Popular. Igualment
recorda que la competència en la matèria és de la Generalitat Valenciana, la qual refusà els
plans integrals del sector ceràmic per no haver prou aturats, i sobre les mesures proposades
a la Moció que el major problema en l'atur ara són els homes i no les dones.
L'alcalde sotmet a votació l'esmena presentada pel Grup Socialista, 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
17 de febrer fins al 23 de març de 2010, que se corresponen amb els números 361 al 713.
2.2. Precs i preguntes.
Obert el torn de precs i preguntes es registren les següents:
1. El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) pregunta per què tots els mesos el personal
laboral dependent de l'alcaldia cobra un suplement de 804,22 euros.
2. El senyor Aguilella Ramos (Grup Popular) reitera la petició feta en les sessions anteriors
d' informació respecte al conflicte de jurisdicció plantejat per l'Ajuntament contra l'acord
del Jutjat Mercantil número 2 de València.
Obert el torn de respostes l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), respon al
senyor Ibáñez Bordonau que el pagament respon al treball extra que està fent l'auxiliar
administrativa per suplir a la gestora de festejos de baixa per malaltia i al senyor Aguilella
Ramos que pensava que ja tenien la informació però que els la donarà en el seu moment.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

