AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 1
Data: 25 de gener de 2010
Horari: de 19.30 a 22.15 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 21 de desembre de 2009.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 26 de desembre de 2009.
1.3. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 30 de desembre de 2009.
1.4. Proposta de canvi de horari de les comissiones informatives de Cultura i Participació
Ciutadana.
1.5. Dictamen d'aprovació de Conveni amb l'Institut d'Educació Secundaria “Jaume I” de
Burriana per a la realització de pràctiques formatives.
1.6. Dictamen de plantejament de conflicte jurisdiccional davant del Jutjat Mercantil núm. 2
de València en relació amb l’incident concursal promogut per Midascon, SL per a la
resolució del contracte d’execució de l’obra “Construcción 2ª fase Parque de la
Cerámica”.
1.7. Dictamen de sol·licitud de formar part de l'associació “Xarxa de Ciutats Valencianes
Ramon Llull”, per així integrar-se a la Fundació Ramon Llull.
1.8. Dictamen de desestimació de la moció del Grup E-2000 sobre impossibilitat
d'empadronament dels immigrants il·legals.
1.9. Dictamen d'aprovació el conveni de col·laboració amb l'entitat “Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Castelló” en el marc de la iniciativa Qualicer per al foment,
planificació i desenvolupament del sector ceràmic.
1.10.Dictamen de modificació de la despesa plurianual del conveni amb el Ministeri de
Vivenda per a l'ampliació del Museu del Taulell “Manolo Safont”.
1.11.Dictamen de renovació de l'adhesió al conveni marc subscrit entre la Generalitat
Valenciana i Ecovidrio (Arreplegada selectiva de vidre).
1.12.Dictamen d'aprovació de conveni amb el Consell de Festes.
1.13.Dictamen d'aprovació de conveni amb la Casa de Retiro El Carmen.
1.14.Dictamen d'aprovació de conveni amb el Patronat del Calvari.
1.15.Dictamen d'aprovació de conveni amb la U.M. Santa Cecilia.
1.16.Dictamen d'aprovació de convenis de col·laboració amb clubs esportius d'Onda.
1.17.Dictamen d'aprovació de convenis de col·laboració amb les AMPAs dels col·legis
d'Onda.
1.18.Dictamen d'aprovació de conveni de col·laboració amb la parròquia de l'Assumpció
d'Onda.
1.19.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 21 de desembre de 2009.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2009.
Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 26 de desembre de
2009.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 26 de desembre de 2009.

Davant l'absència d'observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.3. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 30 de desembre de
2009.
La Presidència pregunta als assistents, si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 30 de desembre de 2009.
El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) explica que en el punt primer de l'ordre del dia va
manifestar la seua disconformitat no sols amb el fet que un tinent d'alcalde convocara el Ple
sinó també amb el fet que estant present el segon tinent d'alcalde presidira la sessió el
tercer.
No formulant-se altres observacions, l'acta s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de canvi de horari de les comissiones informatives de Cultura i
Participació Ciutadana.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), sotmet a votació la ratificació en l'ordre
del dia d'aquest punt, la qual s'aprova per unanimitat.
Vista la proposta que diu:
“María Carmen Aguilella García, tinenta d'alcalde delegada de Recursos Humans i Gestió
Administrativa, fent ús de les facultats delegades per decret 2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist l'acord del Ple adoptat en sessió de 25 de juny de 2007, de creació i composició de les
Comissions Informatives, el qual determina que es reuniran en sessió ordinària tots els
dimarts de mes anteriors al dilluns en què el Ple haja de realitzar les sessions ordinàries i fixa
els horaris següents:
Presidència a les 16.30 h
Hisenda i Especial de Comptes a les 17.00 h
Ordenació del Territori a les 17.30 h
Participació Ciutadana a les 18.00 h
Cultura a les 18.30 h
Vist que les bases reguladores de les ajudes econòmiques municipals d'emergència per a
l'atenció de necessitats socials (publicades en el BOP núm. 136 de 10/11/2009), determinen
que la Comissió de Valoració serà la Comissió Informativa de Participació Ciutadana, a la
qual correspon la tramitació i valoració de les ajudes, circumstància que aconsella que
aquesta Comissió es realitze després de la de Cultura.
PROPOSE:
Modificar l'horari de realització de les comissions informatives de Cultura i Participació
Ciutadana, fixant-lo en les 18.00 h i 18.30 h respectivament.”
Vist l'escrit del Grup Popular que diu:
“D. Salvador Aguilella Ramos, portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Onda, al amparo de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y debido al cambio de horario
en las Comisiones Informativas de Cultura y Participación Ciudadana, solicita la modificación

de los concejales titulares del Grupo Municipal Popular en las siguientes Comisiones
Informativas:
- Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas:
Salvador Aguilella Ramos.
Rubén Ibáñez Bordonau.
Ma Carmen Aguilella Abad.
- Comisión de Ordenación del Territorio:
Salvador Aguilella Ramos.
Ma Carmen Aguilella Abad.
Maribel Raigada Cepas.
- Comisión de Cultura:
Leonardo Molina Corella.
Maribel Raigada Cepas.
Vicente Ramón Peris.
- Comisión de Participación Ciudadana:
Adela Belenguer Sales.
Vicente Ramón Peris.
Carmen Ballester Feliu.”
L'alcalde sotmet a votació la proposta i la sol·licitud de canvi de regidors del Grup Popular,
aprovant-se per per unanimitat.
1.5. Dictamen d'aprovació de Conveni amb l'Institut d'Educació Secundaria “Jaume I”
de Burriana per a la realització de pràctiques formatives.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 19 de gener 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 que l'Ajuntament vol continuar amb l'experiència desenvolupada en anys anteriors
d'estància d'alumnat en pràctiques al departament d'informàtica.
Vist l’esborrany del conveni administratiu per mitjà del qual s'estableix la cooperació
educativa per a la realització de pràctiques en l'ajuntament d'Onda en règim d'estades en
pràctiques per part de l'alumnat adscrit a l'IES "Jaume I" de Burriana.
PROPOSE:

Primer. Aprovar el Conveni de cooperació educativa entre l'IES "Jaume I" de Burriana i
l'Ajuntament d'Onda en matèria de pràctiques formatives.
Segon. Facultar l’Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar aquest acord a l'IES "Jaume I" de Burriana.
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.
1.6. Dictamen de plantejament de conflicte jurisdiccional davant del Jutjat Mercantil
núm. 2 de València en relació amb l’incident concursal promogut per Midascon, SL
per a la resolució del contracte d’execució de l’obra “Construcción 2ª fase Parque de
la Cerámica”.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 19 de gener de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la proposta que diu:
Enrique Navarro Andreu, alcalde-presidente, en uso de las facultades que me han sido
atribuídas legalmente.
Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 20.4.2009 acordó ocupar la obra
“Construcción 2ª fase Parque de la Cerámica”, por razones justificadas de interés público
basadas en que se trata de una dotación que habría de estar abierta al uso de la población y
que su abandono actual estaba originando el deterioro del mismo con el gasto económico
que ello conlleva.
Visto que con fecha 10.6.2009 se acordó la incoación del expediente 452/2007/02 para la
resolución del precitado contrato, habiendo emitido el Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana dictamen en fecha 3.9.2009, en el que concluye que, al acreditarse
el incumplimiento del plazo de ejecución, dejando abandonada la obra, se estima conforme
a Derecho la propuesta del Ayuntamiento de Onda para ejercer la potestad administrativa de
resolver el contrato, con incautación de la fianza, al amparo de lo dispuesto en los artículos
59.1, 111, b) y 113.4 del vigente en su momento Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Visto que, sobre los antecedentes resultantes del meritado expediente, la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 14.9.2009 acordó resolver el contrato firmado con la
mercantil Midascon,S.L. para la ejecución de la obra, liquidar las obras realizadas hasta la
fecha e incautar la garantía definitiva.
Visto que por Decreto 2.251/2009 se acordó desestimar el recurso de reposición presentado
por la empresa Midascon, S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
14.9.2009.
Visto que, tras el acuerdo municipal de ocupación de las obras y a la incoación del
expediente de resolución administrativa del contrato suscrito con Midascon, S.L., está
empresa promovió incidente concursal ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia,
incoándose autos bajo el número 814/2009, en los que se ha dictado sentencia estimatoria

el 15.9.2009, con posterioridad al acuerdo de resolución dictado por el Ayuntamiento de
Onda.
Vista la ausencia de alegaciones del contratista y el avalista en el plazo concedido al efecto.
Vistos los informes del secretario del Ayuntamiento de fechas 21.12.2009 y 13.1.2010.
Considerando que el Ayuntamiento de Onda ha mantenido, en todo momento, su
competencia de acuerdo con la normativa vigente, poniéndolo en conocimiento del Juzgado
de lo Mercantil nº 2 de Valencia a través de su representación procesal, adjuntando incluso
copia del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de septiembre de 2009,
habiendo continuado las actuaciones judiciales sin plantear conflicto jurisdiccional.
Considerando que dicha sentencia no ha alcanzado firmeza, al haberse formulado protesta
en tiempo y forma a los efectos de la apelación más próxima.
Considerando la competencia atribuida al Pleno por el artículo 10,3 de la Ley Orgánica
2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales.
PROPONGO:
Primero. Plantear conflicto jurisdiccional al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, ante el
que se sigue, bajo el número 814/2009, incidente concursal para la resolución del contrato
de ejecución de la obra “Construcción 2ª fase Parque de la Cerámica” suscrito con la
mercantil Midascon, SL, habiendo recaído sentencia estimatoria de la pretensión de ésta
que todavía no es firme, a fin de que se inhiba del asunto por ser competencia de la
Administración Local, suspendiendo el procedimiento incidental y, en cuanto resultare
necesario a los efectos de la apelación más próxima, el proceso ordinario concursal
1364/2008 que pende ante ese Juzgado, con remisión de las actuaciones a este
Ayuntamiento.
Segundo. Que se formalice el conflicto por el alcalde-presidente, órgano legitimado para
promoverlo conforme al artículo 3,3 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de
Conflictos Jurisdiccionales.
Tercero. Notificar el acuerdo a los interesados.
La presidenta sotmet a votació la proposta, i la Comissió, per unanimitat, emet dictamen
favorable a l'aprovació.”
Obert el torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos (portaveu del Grup Popular)
manifesta que al tractar-se d'una qüestió debatuda a la Junta de Govern Local no han tingut
accés a la informació per la qual cosa anuncia que el seu Grup s'abstindrà en la votació i
demana accés a l'expedient.
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).
− 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, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular) i
−

a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).

1.7. Dictamen de sol·licitud de formar part de l'associació “Xarxa de Ciutats
Valencianes Ramon Llull”, per així integrar-se a la Fundació Ramon Llull.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 19 de gener de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la moció que diu:
“Vicent Martí i Colera, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià al Ajuntament
d'Onda, presenta la Moció següent:
Antecedents:
En data 31 de març de 2008, davant del notari del Principat d’Andorra Isidre Bartumeu
Martínez, van comparèixer el M.I. Juli Minoves Triquell, Ministre Portaveu del Govern, de
Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats del Principat d’Andorra i l’Hble.
Sr. Josep Bargalló Valls, director de l’Institut Ramon Llull per constituir una fundació pública
sota la denominació Fundació Ramon Llull.
Els estatuts de la Fundació Ramon Llull estableixen que les seves finalitats són les
següents:
a) Intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des dels orígens fins
avui, en totes les modalitats i mitjans d’expressió.
b) Fomentar la projecció exterior de la nostra llengua i dels àmbits culturals diversos que s’hi
expressen.
c) Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en col·laboració amb les
autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que comparteixin
totalment o parcialment les finalitats de la Fundació.
d) Coadjuvar a l’impuls de les actuacions del Consorci de l’Institut Ramón Llull que siguen
coincidents amb les finalitats de la Fundació.
e) Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o necessària per al seu compliment
efectiu.
Sent que els estatuts de la Fundació preveuen que siguin patrons designats els
representants de les Associacions que agrupen Corporacions Locals de territoris lingüístics
del català que tinguin objectius coincidents amb els de la Fundació i només mentre aquelles
Corporacions Locals no estiguen representades per organismes polítics de rang superior
que s’incorporin posteriorment a la Fundació com a patrons nats, en qual cas deixaran de
ser patrons.
Sent qeu el 18 de novembre de 2008, a la ciutat de Gandia, es signa l'acta fundacional de la
Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull que ara mateix formen 23 ciutats valencianes.
Donada la voluntat d'aquest grup municipal de promoure el desenvolupament global i la
projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos que s'hi expressen,
voluntat coincident amb la de la Fundació Ramon Llull.

Per tot l'exposat, aquest grup municipal PROPOSE que pel ple d'aquest Consistori es
prenguí el següent ACORD:
1. Iniciar la tramitació corresponent perquè aquest Consistori demane formar part de
l’associació “Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull”.
La presidenta de la Comissió presenta l'esmena del Grup Socialista següent:
“Lidón Adelantado Puchal, Portaveu adjunta del Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament
d’Onda, en nom i representació dels 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 mitjançant aquest escrit a la Comissió Informativa de
Presidència la següent esmena a la totalitat per a la seua aprovació:
En data 31 de març de 2008, davant del notari del Principat d’Andorra Isidre Bartumeu
Martínez, van comparèixer el M.I. Juli Minoves Triquell, Ministre Portaveu del Govern, de
Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats del Principat d’Andorra i l’Hble.
Sr. Josep Bargalló Valls, director de l’Institut Ramon Llull per constituir una fundació pública
sota la denominació Fundació Ramon Llull. Les finalitats de la Fundació Ramon Llull són les
següents:
a) Intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la nostra llengua, des dels orígens fins
avui, en totes les modalitats i mitjans d’expressió.
b) Fomentar la projecció exterior de la nostra llengua i dels àmbits culturals diversos que s’hi
expressen.
c) Vetllar pel compliment de la legislació sobre la nostra llengua, en col·laboració amb les
autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que comparteixin
totalment o parcialment les finalitats de la Fundació.
d) Coadjuvar a l’impuls de les actuacions del Consorci de l’Institut Ramón Llull que siguen
coincidents amb les finalitats de la Fundació.
e) Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o necessària per al seu compliment
efectiu.
Els estatus de la Fundació preveuen que siguen patrons designats els representants de les
Associacions que agrupen Corporacions Locals de territoris lingüístics que tinguen objectius
coincidents amb els de la Fundació i només mentre aquelles Corporacions Locals no
estiguen representades per organismes polítics de rang superior que s’incorporen
posteriorment a la Fundació com a patrons nats, en qual cas deixaran de ser patrons.
Entenem imprescindible la promoció del desenvolupament global i la projecció exterior de la
nostra llengua i dels àmbits culturals diversos que s’hi expressen, voluntat coincident amb la
de la Fundació Ramon Llull.
A hores d‘ara, la Generalitat Valenciana no ha mostrat interés a participar en l’esmentada
Fundació Ramon Llull.
Tanmateix, hi ha una altra via per integrar-se a la Fundació, encetada per una sèrie de
municipis valencians que van constituir l’associació “Xarxa de ciutats valencianes Ramon
Llull”, el 18 de novembre de 2008, a Gandia, amb la participació dels municipis de Morella,
Sueca, Vinaròs i Gandia.
El 15 de gener de 2009 aquesta associació va ser incorporada a la Fundació Ramon Llull.
Després d’eixa data, d’altres municipis han resolt, mitjançant acord plenari, adherir-se a la
Xarxa per tal d’integrar-se a la Fundació Ramon Llull.
Per tot això es proposa el següent ACORD:

Iniciar la tramitació corresponent perquè aquest Consistori demane formar part de
l’associació “Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull”, per així integrar-se a la Fundació
Ramon Llull.”
En torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau pregunta pels canvis de l'esmena.
La presidenta, senyora Aguilella García, contesta que en l'esmena se proposa l'adhesió però
omet les referències a la llengua catalana.
La presidenta sotmet a votació l'esmena del Grup Socialista, i la Comissió, per majoria, emet
dictamen favorable a l'aprovació amb el resultat següent:
6 vots a favor que corresponen a María Carmen Aguilella García, María Lidón Adelantado
Puchal, Joaquín Aguilella Aguilella, Luis Miguel Sánchez Torrejón, i Carmen Verdiá Cerdá
(Grup Socialista), i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
– 1 vot en contra que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
– 4 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu i
Rubén Ibáñez Bordonau (Grup Popular) i a Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI
Onda).”
–

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, explica que es
tracta d'una Moció en defensa de la llengua i que davant del fet que la Generalitat
Valenciana no ha volgut entrar s'ha creat una xarxa de més de vint municipis en la que Onda
vol ser un més.
La portaveu suplent del Grup Popular, senyora Ballester Feliu, explica que té dos exemplars
de la Moció, una del Grup Bloc i altra del Grup Socialista, i pregunta si és la mateixa ja que
en la primera es parla de llengua catalana i en la segona no, de forma que sembla haver-se
buscat acomodament a tothom. Pel que fa als estatuts diu que la seua finalitat és
promocionar a la Fundació Ramón Llull la qual té per objecte defensar la llengua catalana
malgrat que el PSOE vullga obviar-ho. Així mateix diu que l'article 4t dels estatuts parla de
País Valencià i el 6è de contribuir econòmicament a la Fundació per la qual cosa demana
que li expliquen que entenen per País Valencià i la quantia de les quotes a pagar.
La tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Recursos Humans i Gestió Administrativa, senyora
Aguilella García (Grup Socialista), respon que el Grup Popular intenta confondre perquè
tothom sap l'origen de la llengua i que es diga com es diga la gramàtica és la mateixa.
Acaba dient que el que volen es donar valor i promocionar la llengua.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Martí i Colera pregunta si el fet que la senyora
Ballester Feliu parle en valencià i llija en castellà és perquè no sap llegir en valencià.
Igualment diu que al Partit Popular no els preocupa el valencià ni el defensen, que fins ara
no s'ha pagat res i que en futur es veurà el que s'ha de pagar però que quant més seran
menys pagaran.
La senyora Ballester Feliu respon al senyor Martí i Colera que són tan valencians com els
demés, que defensen el valencià a tots els nivells i pregunta quants diners destina
l'Ajuntament i quina serà la quota a pagar. Respecte a l'idioma de la seua intervenció diu
que conforme a l'Estatut pot llegir en castellà o en valencià. Igualment reitera la pregunta de
què entenen per País Valencià i anuncia que votaran que no encantats perquè no està
suficientment defensada la peculiaritat dialèctica d'Onda i perquè es vol fer promoció
internacional de la llengua catalana.
Tanca les intervencions la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, senyora
Adelantado Puchal, dient que el valencià i el català són la mateixa cosa ja que

comparteixen gramàtica i ortografia, que la Moció té per objecte la difusió i el foment de la
llengua i que quan arribe el moment de pagar informaran.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:
11 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), i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
− 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, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular) i
a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
− 1 abstenció que correspon a Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI).
−

1.8. Dictamen de desestimació de la moció del Grup E-2000 sobre impossibilitat
d'empadronament dels immigrants il·legals.
La Comissió Informativa Permanent de Presidència, de 19 de gener de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“Vista la moció que diu:
Dª Mª Isabel Ruiz Alonso, portavoz del grupo municipal de España 2000 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 locl 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
MOCIÓN
“IMPOSIBILIDAD DE EMPADRONAMIENTO DE INMIGRANTES ILEGALES"
Es norma del Ayuntamiento empadronar a todo aquel que lo solicite sin constatar su
situación regular en España.
En la reciente modificación de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros obliga a los extracomunitarios a presentar un visado al entrar en España.
Dicha medida de obligado cumplimento por el Gobierno es perfectamente extrapolable a la
administración municipal.
Los documentos que deben acreditar el empadronamiento ségun el INE son el DNI para los
españoles " o tratándose de extranjeros el documento que lo sustituya". Dicho documento es
la tarjeta de residencia o el pasaporte con el correspondiente visado que certifique su
residencia legal en España.
En la actualidad muchos Ayuntamiento han adoptado medidas a los efectos de evitar
situaciones irregulares, tal como el Ayuntamiento de Reus ( Barcelona) que solicita la cedula
de habitabilidad de la vivienda y los metros cuadrados, a fin de evitar los "pisos patera", o el
Ayuntamiento de Vic que ha optado por no empadronar a ciudadanos extranjeros con
situación irregular.

Por lo anteriormente expuesto, este concejal presenta la siguiente propuesta de acuerdo al
pleno del Ayuntamiento.
ACUERDOS
Que el pleno tome las siguientes medidas para adecuar a la ley el padrón municipal y a los
criterios de sentido común. (Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de
diciembre)
1.-El interesado en empadronarse tendrá que solicitarlo mediante una instancia en la cual
debe indicarse los datos del DNI, del NIE, del pasaporte o de la tarjeta de residencia. Los
datos del domicilio de procedencia y los del domicilio donde declara vivir.
2.-Esta instancia tiene que ir acompañada de la documentación LEGALMENTE EXIGIDA
que es el DNI, el NIE o bien el pasaporte vigente de conformidad con lo que dispone el
artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los
extranjeros,modificada recientemente poa la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre. Este
artículo dispone que el extranjero que entres en España deberá de estar en posesión del
pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad y además exige un visado ( de
forma imperativa) excepto cuando disponga de la tarjeta de identidad de extranjero, o,
excepcionalmente, de una autorización de retorno. También se pide un documento que
acredite la disponibilidad de vivienda donde pretende empadronarse.
3.-El Ayuntamiento por sus propios medios, ha de comprobar, por mandato legislativo, la
autenticidad de los datos facilitados.
4.-Si el solicitante no cumple estos requisitos se le comunicará mediante resolución
motivada las razones de denegación, la cual se podrá recurrir.
La senyora Ruiz Alonso (Grup E-2000) justifica la moció en que s'ha d'acomplir la nova llei
sobre drets i llibertats del estrangers en les altes d'empadronament.
La presidenta sotmet a votació la moció, i la Comissió, per majoria, emet dictamen
desfavorable a l'aprovació amb el resultat següent:
1 vot a favor que correspon Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
7 vots en contra que corresponen a María Carmen Aguilella García, María Lidón
Adelantado Puchal, Joaquín Aguilella Aguilella, Luis Miguel Sánchez Torrejón, i Carmen
Verdiá Cerdá (Grup Socialista), a Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI Onda) i a Vicent
Martí i Colera (Grup Bloc).
– 3 abstencions que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu i
Rubén Ibáñez Bordonau (Grup Popular) “
–
–

Obert el torn d'intervencions la portaveu del Grup España-2000, senyora Ruíz Alonso, reitera
les propostes contingudes en la Moció.
El portaveu del Grup AMI, senyor Mundina Sol, diu que la presentació de la Moció fou
precipitada i que no devia haver arribat al Ple a la vista del debat social que hi havia a
Espanya i de la intervenció de l'Advocacia de l'Estat.
El portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, explica que per tractar de solucionar
el problema presenta la següent esmena a la Moció:
“Salvador Aguilella Ramos, portavoz de Grupo Popular en el Ayuntamiento de Onda, 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 97.5 presenta la siguiente enmienda para su aprobación en pleno.
ANTECEDENTES
En estos momentos, según el Instituto Nacional de Estadística hay 5,6 millones de
extranjeros empadronados en España y sólo 4,7 millones con tarjeta de residencia.
Los principales perjudicados, por la dejación de funciones del Gobierno de España son los
propios extranjeros. Más de 1 millón de extranjeros que vinieron a España a trabajar han
perdido su empleo, según el Anuario de la Inmigración en España del 2009. Llegando al
27% la tasa de desempleo entre los inmigrantes y provocando que seis de cada diez
inmigrantes en paro no tengan cobertura de desempleo.
Somos el único país de la Unión Europea que mantiene una legislación que incentiva la
inmigración irregular y que premia la estancia ilegal, en condiciones precarias y de
economía sumergida.
Los ayuntamientos no tienen competencia para cambiar las Leyes, y tienen la obligación
cumplirlas. Al igual que tiene la obligación de legislar correctamente y cumplir lo legislado el
Gobierno de España.
Los padrones no pueden ser la puerta de entrada para la inmigración por el capricho del
Gobierno de España. Por que el problema no es que los inmigrantes se inscriban en el
padrón, ya que de esta forma todos pueden tener acceso a la sanidad y la educación, el
problema es que no hay suficiente control en las fronteras por parte del Gobierno de
España, y después no financia adecuadamente a ayuntamientos y comunidades autónomas
que tienen que pagar todos los servicios básicos que reciben los extranjeros en situación
ilegal.
La competencia en esta materia no es de los ayuntamientos sino del gobierno, a los que no
se puede trasladar la responsabilidad de decidir sobre las condiciones de vida y los
derechos de los inmigrantes en nuestro país.
Una Administración ni puede ir en contra de las leyes ni dejar de aplicarlas, y el
dictamen de la Abogacía del Estado afirma que los ayuntamientos deben inscribir en el
padrón municipal a todos los inmigrantes, "con independencia de que los mismos tengan
o no residencia legal en territorio español", por lo que "no resulta procedente" rechazar su
empadronamiento con esa excusa.
Por eso, consideramos que la dejadez de funciones en este tema es una irresponsabilidad
política que está generando problemas a la inmensa mayoría de los ciudadanos y que debe
solucionarse.
Los problemas generados por el incumplimiento en la aplicación de la Ley de extranjería por
el gobierno de España se agrandan en Onda, donde sufrimos el triple del paro que la media
europea.
Y agravada por los incumplimientos de Zapatero en la financiación local.
ACUERDOS
PRIMERO. Instar al Gobierno de España a que proceda inmediatamente a la íntegra
aplicación de la Ley de Extranjería, incluyendo aquella que viene referida al retorno
obligatorio, y que vele por una eficaz vigilancia de nuestras fronteras.
SEGUNDO. Instar al Gobierno de España a que promueva un proyecto de Ley que

garantice la educación y la sanidad a las personas inmigrantes, sin necesidad de su
empadronamiento, con el fin de evitar la actual polémica trasladada a los Ayuntamientos.
Implantando un sistema fluido de información para que los Ayuntamientos conozcan, en
todo momento, las personas que residen en su municipio.
SEGUNDO. Exigir al Gobierno de España a que reconozca la población real de la
Comunidad Valenciana a efectos de financiación autonómica y local.
TERCERO. Trasladar inmediatamente el acuerdo anterior al Ministerio del Interior, al
Subdelegado del Gobierno en la provincia de Castellón y a todos los Grupos Parlamentarios
en el Congreso de los Diputados.”
Segons el senyor Aguilella Ramos el problema no és el padró sinó la política d'immigració
del Govern d'Espanya la qual ha provocat que dels 5,6 milions d'estrangers empadronats
sols 4,7 tinguen targeta de residència. La immigració diu que és necessària però que ha de
ser ordenada, ajustada a la demanda del mercat laboral i procurar la integració. Igualment
assenyala que vol l'accés als serveis bàsics per a tothom però també iguals deures i que açò
s'aconsegueix mitjançant un contracte d'integració. Acaba dient que Espanya és l'únic país
de la Unió Europea que incentiva la immigració irregular, que la legislació actual és
contradictòria i que malgrat que no es pot solucionar el problema en aquest Ple reitera les
propostes de l'esmena.
La tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Recursos Humans i Gestió Administrativa, senyora
Aguilella García (Grup Socialista), respon al senyor Aguilella Ramos que fou l'actual lider
nacional del Partit Popular, Mariano Rajoy, el que aprovà en 1997 la norma reguladora de
l'empadronament dels immigrants irregulars i que estan portant a l'Ajuntament un debat que
és de les Corts Generals. Respecte al fons de l'assumpte diu que els Ajuntaments han de
empadronar al residents sense controlar la legalitat de la residència i que és de mal gust
traure profit d'aquest tema. Acaba dient que acataran l'informe de l'Advocacia de l'Estat i que
votaran en contra.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Mundina Sol diu que el Partit Popular també
es precipita perquè aquest no és el fòrum adequat, que moltes Mocions donen lloc a debats
grandiloqüents encara que no són competència del Ple i que votarà en contra.
El senyor Aguilella Ramos diu que ha demanat coherència, sentit comú i unitat i li han
demostrat que no la tenen. Igualment diu que Onda té problemes per l'aplicació de la Llei
d'Estrangeria, els primers els immigrants, i per això no demana que l'Ajuntament faça res
sinó que ho facen el Govern d'Espanya i el Congrés dels Diputats. Finalitza dient que ell
planteja solucions al problema, demana propostes i pregunta si en l'estudi sociològic
encarregat per l'Ajuntament que ha costat més de 100.000 euros hi ha alguna solució.
Tanca les intervencions la senyora Aguilella García dient que el Grup Popular només fa
política partidista recolzant a la Generalitat i no als onders com demostra el segon centre de
salut, el pla Camps i el pacte de la ceràmica, i que volen traslladar al Ple un debat que
correspon a les Corts Generals. Acaba dient que l'Ajuntament acompleix amb la legalitat en
matèria d'empadronament, que l'esmena no té res a veure amb la Moció i que el que pretén
es obtenir un rèdit electoral.
L'alcalde sotmet a votació l'esmena del Grup Popular, la qual se desestima per majoria
absoluta amb el resultat següent:
−

8 vots a favor que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu, Rubén
Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo Molina
Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).

12 vots en contra que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado
Puchal, Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª
Carmen Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen
Verdía Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol
(Grup AMI), i a Vicent Martí i Colera (Grup Bloc).
− 1 abstenció que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

A continuació l'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova per majoria absoluta
amb el resultat següent:
20 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), 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 vot en contra que correspon a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
−

En torn d'explicació de vot el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que el Grup
Popular fuig de la realitat social en la que estem immersos, que ara no es possible desfer-se
dels immigrants i que la solució està en el canvi de les polítiques d'ocupació.
1.9. Dictamen d'aprovació el conveni de col·laboració amb l'entitat “Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Castelló” en el marc de la iniciativa Qualicer per al
foment, planificació i desenvolupament del sector ceràmic.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 19 de gener de
2010, ha emès el dictamen següent:
“Pascual Mundina Sol, tinent alcalde delegat de l'Àrea de Desenvolupament Local, fent ús de les
facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 2026/2007, de 29 d'agost.
Vist l'article 25.1 de la Llei 7/85, de2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que amb
caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure tota classe d'activitats i prestar tots
els serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Castelló en el marc de la iniciativa Qualicer per al foment, planificació i
desenvolupament del sector ceràmic.
Vist l'interès d'ambdues entitats a adequar la col·laboració mútua mitjançant la signatura d'un
conveni que permeta l'aprofitament dels recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir fins
més amplis al camp del sector ceràmic.
Vists el AD i l'intervingut i conforme de la present proposta.
Propose
Primer. Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració amb l'entitat Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Castelló.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per import de 6.000,00 euros amb càrrec a la partida

2010 431 48000 per a l'any 2010 del vigent pressupost ordinari i número d'operació
2.2010.1.00038.
Tercer. Facultar a l'Alcaldía-Presidència per a la signatura dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord a l'interessat i als serveis econòmics als efectes procedents.
El President sotmet a votació l'aprovació de la proposta la qual s'aprova per unanimitat.”

L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.10. Dictamen de modificació de la despesa plurianual del conveni amb el Ministeri
de Vivenda per a l'ampliació del Museu del Taulell “Manolo Safont”.
La Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de Comptes, de 19 de gener 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 13 de gener del 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 requereix el Ministeri de la Vivenda.
Vist que es fa necessari adequar l'expedient del gasto plurianual per a l'ampliació del Museu
del Taulell Manolo Safont, a l'adjudicació provisional de la contractació 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 despeses de caràcter plurianual, considerant pel Ple de la
Corporació l'excepcionalitat del present conveni a efectes 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 13 de gener del 2010.
PROPOSE:
Primer. Modificar el gasto de caràcter plurianual referit al conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Onda i el Ministeri de la Vivenda, amb destí a l'ampliació del Museu del
Taulell “Manolo Safont” d'Onda, segons el detall següent:
EXERCICI - PARTIDA
2009 451 60100
2010 330 60901
2011 330 60901
2012 330 60901
TOTAL

IMPORT EUROS
124.542,74
791.119,21
172.687,43
108.834,94
1.197.184,32

Segon. El finançament de l'expedient serà la següent:
- Any 2009:
- Any 2010:
- Any 2011:
- Any 2012:

* Excés de Finançament Afectat.2009....... 124.542,74 €
* Préstec ...................................................
791.119,21 €
* Recursos propis ....................................... 172.687,43 €
* Recursos propis ....................................... 108.834,94 €
TOTAL ................................
1.197.184,32 €

Tercer. El present acord substitueix als anteriors adoptats en aquesta 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 tals articles, podent imputar-se a cada exercici futur
autoritzat la despesa 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:
- 8 vots a favor, que corresponen a Joaquín Aguilella Aguilella, Carmen Verdiá Cerdá, Mª
Carmen Aguilella, Luis Miguel Sanchez Torrejon, Rosario Fabra Prades (Grup Socialista), a
Vicent Martí Colera (Grup Bloc), a Pascual V. Mundina Sol (Grup AMI) i a Mª Isabel Ruiz
Alonso (Grup España 2000).
- 3 abstenció que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, a Rubén Ibáñez Bordonau, i a
Carmen Ballester Feliu (Grup PP). “
Obert el torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos (portaveu del Grup Popular) anuncia
que el seu Grup votarà en contra com l'any passat perquè es tracta d'una despesa plurianual
aprovada en un conveni de 2008 provinent d'una promesa electoral de 2004 que és la
tercera vegada que es modifica allargant-lo un any més fins a 2012 i augmentant el préstec
per a pagar de 610.000 euros a 791.000.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, senyor Aguilella Aguilella (Grup Socialista),
respon al senyor Aguilella Ramos que suposa que no s'ha llegit l'expedient ja que el canvi es
degut a la licitació i adjudicació de l'obra i té per objecte ajustar-se a ella. Igualment explica
que la primera fase del Museu, de la qual la Generalitat havia de pagar 1.500.000 euros en
tres anys, s'inaugurà en 2004 i que el calendari ha canviat cinc vegades de forma que en
compte d'acabar de pagar en 2007 ho farà en 2012.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos acusa al senyor Aguilella
Aguilella de fer demagògia i diu que votaran en contra pel canvi del finançament, primer amb
recursos propis i després amb préstec, i perquè la quantia del préstec ha passat de 610.000
euros a 791.000. Sobre la Generalitat diu que a més de no ser de la seua competència ha
pagat segons les dades comptables de l'Ajuntament 1.395.000 euros i falten 105.000 per
aquest any. Acaba dient que l'equip de govern menteix en la informació que dóna, fa política
seguidista i partidista i no vol solucionar els problemes dels onders.
Tanca les intervencions el senyor Aguilella Aguilella dient que no coneix les xifres exactes
del pagament de la Generalitat però sí sap que devia haver acabat de pagar en 2007 i no ho
ha fet mentre que l'Estat paga les obres i l'Ajuntament li deu els diners. Sobre el finançament
diu que l'equip de govern decideix quin recurs va a utilitzar per a cada despesa i considera
adequat que siga el préstec en aquest moment.
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).
− 8vots 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).
−

1.11. Dictamen de renovació de l'adhesió al conveni marc subscrit entre la Generalitat
Valenciana i Ecovidrio (Arreplegada selectiva de vidre).
La Comissió Informativa Permanent d'Ordenació del Territori, de 19 de gener de 2010, ha
emès el dictamen següent:
“El president, Joaquín Aguilella Aguilella, dóna compte de la proposta de data 7 de gener de
2010, que diu el següent:
Enrique Navarro Andreu, alcalde de l'Ajuntament d'Onda fent ús de les facultats que
m'atribueix la legislació vigent.
Vist el Conveni Marc que han subscrit, el 19 de febrer de 2009, la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i l'entitat Ecovidrio
(DOCV nº 5993 de 15 d'abril de 2009) pel qual es regula la gestió del contenidor verd
(recollida selectiva de vidre).
Vist el que disposa l'article 9 de la Llei 11/1997, d'Envasos i Residus d'Envasos, on
s'estableix que la participació de les entitats locals en els sistemes integrats de gestió de
residus d'envasos i envasos utilitzats es durà a terme mitjançant la firma de convenis de
col·laboració entre aquestes i l'entitat a la que s'assigne la gestió del sistema.
Vist que el conveni marc esmentat regula la participació de les Entitats Locals al sistema
integrat autoritzat Ecovidrio.
Vist que el nou conveni substitueix a l'anterior subscrit el 20 de desembre de 2004 entre les
mateixes parts, al qual aquest Ajuntament es troba adherit per mig del Protocol d'adhesió
signat el seu dia .
Atès que a la renovació de l'adhesió se li pot donar eficàcia retroactiva, d'acord amb l'article
57.3 de la Llei 30/1992, doncs es reuneixen tots el requisits establerts en aquest precepte:
1. Manté i actualitza el Protocol d'Adhesió que ja es va formalitzar per este Ajuntament
amb l'anterior conveni 2004-2009, conveni que esdevé sense efecte per la seua
substitució pel conveni 2009-2013.
2. Manté la incorporació del municipi al sistema integrat de gestió de residus d'envasos
de vidre, el que suposa un evident benefici per a l'Ajuntament i els ciutadans i, en
definitiva, per al medi ambient.
3. Aquest acord no lesiona drets o interessos legítims d'altres persones.
PROPOSE:

Primer. Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit per la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i
Habitatge, i l'entitat Ecovidrio, de data 19 de febrer de 2009.
Segon. Atorgar eficàcia retroactiva a aquest acord de renovació de l'adhesió al conveni marc
2009-2013 i, per tant, els seus efectes es produiran des de la data d'entrada en vigor de
l'esmentat conveni marc.
Tercer. Autoritzar al president de la Corporació per a signar els documents que siguen
necessaris per a la formalització de l'adhesió a l'esmentat conveni.
Quart. Enviar certificació d'aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge de la Generalitat Valenciana.
El president sotmet a votació l'aprovació de la proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
En conseqüència la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.12. Dictamen d'aprovació de conveni amb el Consell de Festes.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 19 de gener de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 11 de
gener de 2010 que diu el següent:
Mª Lidón Adelantado Puchal, tinent alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, fent ús de les
facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm.2026/2007, de 29 d'agost.
Vist el Reglament d'Organització i Protocol de la Fira d'Onda en què expressa que aquest
ajuntament ha promogut la creació del Consell de Festes com a òrgan col·legiat que té com
a funció principal canalitzar la participació dels ciutadans d'Onda en l'organització, gestió i
desenvolupament de les festes locals.
Vist que l'article 8é del Reglament d'Organització i Protocol de la Fira d'Onda diu que per al
compliment dels seus fins, el Consell de Festes comptarà amb una subvenció municipal
d'acord amb les Bases d'Execució del Pressupost Municipal.
Vist que en les Bases d'Execució del Pressupost de 2010 està consignada la quantitat de
430.000 € com a aportació al Consell de Festes.
Vista l'Ordenança general de subvencions de l'ajuntament d'Onda.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell de Festes d'Onda.
Segon. Elevar al Ple l'aprovació d'aquest conveni.
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, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i María Carmen Aguilella García (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC), María Carmen Aguilella Abad, Vicente Ramón Peris 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.
1.13. Dictamen d'aprovació de conveni amb la Casa de Retiro El Carmen.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 19 de gener de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 14 de
gener 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. 2026/2007, de 29 d'agost.
Vist que en el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 3 de
desembre de 2009, es concedeix una subvenció nominativa al Museu de Ciències Naturals
El Carme, pertanyent a la Casa de retiro El Carmen de Onda. Carmelitas Orden de
Hermanos.
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
culturals.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i la “Casa de retiro El Carmen de Onda. Carmelitas Orden de Hermanos”, entitat que
gestiona el Museu de Ciències Naturals El Carme, de caràcter marcadament cultural i
científic.
Vist el document comptable de compromís de despesa nº 2.2010.1.00019, per import de
26.000 euros, emés per la Interventora com a consequència de la inclusió en les Bases
d'execució del Pressupost de 2010 d'aquesta subvenció com a nominativa i vista la
fiscalització de conformitat d'aquesta proposta.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la “Casa
de retiro El Carmen de Onda. Carmelitas Orden de Hermanos” amb durada desde la
signatura del mateix fins al 31 de desembre de 2010.
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 26.000 euros amb càrrec a la partida
2010 330 48000 del vigent pressupost ordinari.

Tercer. Facultar a l'Alcaldia-Presidencia 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
escaients.
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, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i María Carmen Aguilella García (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC), María Carmen Aguilella Abad, Vicente Ramón Peris 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.
1.14. Dictamen d'aprovació de conveni amb el Patronat del Calvari.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 19 de gener de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 14 de
gener 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. 2026/2007, de 29 d'agost.
Vist que en el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 3 de
desembre de 2009, es concedeix una subvenció nominativa al Patronat del Calvari d'Onda.
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
culturals.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i el Patronat del Calvari, entitat que té com a finalitat primordial el manteniment del
Calvari amb la dignitat i el respecte que es mereix, tant pel seu interés històric com
espiritual.
Vist el document comptable de compromís de despesa nº 2.2010.1.00069, per import de
6.000 euros, emés per la Interventora com a consequència de la inclusió en les Bases
d'execució del Pressupost de 2010 d'aquesta subvenció com a nominativa i vista la
fiscalització de conformitat d'aquesta proposta.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el

Patronat del Calvari, amb durada des de la signatura del mateix fins al 31 de desembre de
2010.
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 6.000 euros amb càrrec a la partida
2010 330 48000 del vigent pressupost ordinari.
Tercer. Facultar a l'Alcaldia-Presidencia 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
escaients.
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, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i María Carmen Aguilella García (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC), María Carmen Aguilella Abad, Vicente Ramón Peris 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.
1.15. Dictamen d'aprovació de conveni amb la U.M. Santa Cecilia.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 19 de gener de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La Presidenta, senyora Adelantado Puchal (Grup Socialista) llig una proposta de data 14 de
gener 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. 2026/2007, de 29 d'agost.
Vist que en el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 3 de
desembre de 2009, es concedeix una subvenció nominativa a la Unió Musical Santa Cecília
d'Onda.
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
culturals.
Atès que l'Ajuntament delega la gestió de la seua pertinença a la Xarxa musical Valenciana
de l'Institut Valencià de la Música en la Unió Musical Santa Cecília.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i la Unió Musical Santa Cecília, entitat que té com a finalitat primordial l'ensenyament
i la formació musical dels veins del poble.
Vist el document comptable de compromís de despesa nº 2.2010.1.00018, per import de
141.238 euros, emés per la Interventora com a consequència de la inclusió en les Bases

d'execució del Pressupost de 2010 d'aquesta subvenció com a nominativa i vista la
fiscalització de conformitat d'aquesta proposta.
Vist el document de retenció de crèdits nº 2.2010.1.00112, per import de 7.000 euros
destinat a finançar exclusivament les obligacions amb la Xarxa musical de l'Institut Valencià
de la Música, compromís adoptat per l'Ajuntament, a través de la Unió Musical Santa
Cecília.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Unió
Musical Santa Cecília d'Onda, amb durada des de la signatura del mateix fins al 31 de
desembre de 2010.
Segon. Aprovar les despeses corresponents per import de 141.238 i 7.000 euros amb càrrec
a les partides 2010 330 48000 i 2010 330 22609 del vigent pressupost ordinari.
Tercer. Facultar a l'Alcaldia-Presidencia 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
escaients.
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, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i María Carmen Aguilella García (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC), María Carmen Aguilella Abad, Vicente Ramón Peris 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.
1.16. Dictamen d'aprovació de convenis de col·laboració amb clubs esportius d'Onda.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 19 de gener de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La sra. Adelantado presenta per despatx extraordinari un punt sobre l'aprovació de
convenis amb clubs esportius d'Onda.
En primer lloc demana als membres de la Comissió votar la urgència del punt, la qual és
aprovada per unanimitat dels presents.
Tot seguit, la sra. Adelantado llig una proposta de data 19 de gener 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. 2026/2007, de 29 d'agost.
Vist que en el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 03/12/09 es
concedeixen les subvencions següents:
Club
Club Adaponda

CIF

Import
15.450,00 €

Club Baloncesto Onda

9.000,00 €

Club Balonmano Onda

30.600,00 €

Club Bolos Serranos

800,00 €

Club BTT Ciclo Espai de Onda

4.800,00 €

Club de Atletismo de Onda

8.000,00 €

Club de Campo de Onda.

2.000,00 €

Club de Cazadores San Roque

6.200,00 €

Club de Cetrería Juan de Sahagún

1.200,00 €

Club de Colombicultura la Ondense

3.100,00 €

Club Deportivo Onda

160.000,00 €

Club Desplome

5.000,00 €

Club de Colombicultura el Prat d'Onda

1.340,00 €

Club Azulev de FS

12.800,00 €

Club Geón de Espeleología

3.100,00 €

Cub Motorsport de Onda

8.300,00 €

Club Natación Onda

12.000,00 €

Club Ornitología Santísimo Salvador

1.500,00 €

Club Pilotari de Onda

3.500,00 €

Club Radio Control de Aeromodelismo

1.300,00 €

Club Ciclista Sepelaco.

33.000,00 €

Club de Ski de Onda

2.370,00 €

Club de Tenis de Mesa de Onda

2.000,00 €

Club Trial Onda

5.000,00 €

Club Slot Onda

700,00 €

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
esportives.
Vists els expedients tramitats per a l'aprovació dels convenis de col·laboració amb les
esmentades entitats locals els fins de les quals perseguixen l'exercici i la promoció de
l'esport entre la població del municipi.
Vists els documents comptables de compromís de despesa següents emesos per la
Interventora com a conseqüència de la inclusió en les Bases d'execució del Pressupost de
2010 d'aquestes subvencions com a nominatives

Club

CIF

Document comptable
AD

Club Adaponda

2.2010.1.00056

Club Baloncesto Onda

2.2010.1.00042

Club Balonmano Onda

2.2010.1.00015

Club Bolos Serranos

2.2010.1.00057

Club BTT Ciclo Espai de Onda

2.2010.1.00054

Club de Atletismo de Onda

2.2010.1.00045

Club de Campo de Onda.

2.2010.1.00058

Club de Cazadores San Roque

2.2010.1.00040

Club de Cetrería Juan de Sahagún

2.2010.1.00050

Club de Colombicultura la Ondense

2.2010.1.00046

Club Deportivo Onda

2.2010.1.00052

Club Desplome

2.2010.1.00047

Club de Colombicultura el Prat d'Onda

2.2010.1.00017

Club Azulev de FS

2.2010.1.00041

Club Geón de Espeleología

2.2010.1.00048

Cub Motorsport de Onda

2.2010.1.00051

Club Natación Onda

2.2010.1.00044

Club Ornitología Santísimo Salvador

2.2010.1.00055

Club Pilotari de Onda

2.2010.1.00049

Club Radio Control de Aeromodelismo

2.2010.1.00016

Club Ciclista Sepelaco.

2.2010.1.00043

Club de Ski de Onda

2.2010.1.00014

Club de Tenis de Mesa de Onda

2.2010.1.00053

Club Trial Onda

2.2010.1.00013

Club Slot Onda

2.2010.1.00070

Vista la fiscalització de conformitat d'aquesta proposta.
Atès el que disposa 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 jurídic de les entitats locals.
PROPOSE
Primer. Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració amb les següents entitats i aprovar
les despeses corresponents pels imports següents a càrrec de la partida 2010-452-48900
del vigent pressupost ordinari:
Club
Club Adaponda

CIF

Import
15.450,00 €

Club Baloncesto Onda

9.000,00 €

Club Balonmano Onda

30.600,00 €

Club Bolos Serranos

800,00 €

Club BTT Ciclo Espai de Onda

4.800,00 €

Club de Atletismo de Onda

8.000,00 €

Club de Campo de Onda.

2.000,00 €

Club de Cazadores San Roque

6.200,00 €

Club de Cetrería Juan de Sahagún

1.200,00 €

Club de Colombicultura la Ondense

3.100,00 €

Club Deportivo Onda

160.000,00 €

Club Desplome

5.000,00 €

Club de Colombicultura el Prat d'Onda

1.340,00 €

Club Azulev de FS

12.800,00 €

Club Geón de Espeleología

3.100,00 €

Cub Motorsport de Onda

8.300,00 €

Club Natación Onda

12.000,00 €

Club Ornitología Santísimo Salvador

1.500,00 €

Club Pilotari de Onda

3.500,00 €

Club Radio Control de Aeromodelismo

1.300,00 €

Club Ciclista Sepelaco.

33.000,00 €

Club de Ski de Onda

2.370,00 €

Club de Tenis de Mesa de Onda

2.000,00 €

Club Trial Onda

5.000,00 €

Club Slot Onda

700,00 €

Segon. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.
La presidenta sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
8 vots a favor, que corresponen a María Lidón Adelantado Puchal, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i María Carmen Aguilella García (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC) i María Isabel Ruíz Alonso (España 2000) i 3 abstencions que corresponen a María
Carmen Aguilella Abad, Vicente Ramón Peris i María Isabel Raigada Cepas (Grup Popular).
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.

1.17. Dictamen d'aprovació de convenis de col·laboració amb les AMPAs dels col·legis
d'Onda.
La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 19 de gener de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La sra. Adelantado presenta per despatx extraordinari un punt sobre l'aprovació de
convenis amb les AMPAs dels col·legis d'Onda.
En primer lloc demana als membres de la Comissió votar la urgència del punt, la qual és
aprovada per unanimitat dels presents.
Tot seguit, la sra. Adelantado llig una proposta de data 19 de gener 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. 2026/2007, de 29 d'agost.
Vist que en el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 03/12/09 es
concedeixen les subvencions següents:
Ampa

CIF

Import
643,32

Ampa Col·legi Pio XII
Ampa Col·legi Baltasar Rull

1.661,64

Ampa Col·legi Mestre Caballero

1.300,00
568,32

Ampa Secció IES Serra d'Espadà
Ampa Col·legi Virgen del Carmen

1.680,82

Ampa IES Serra d'Espadà

2.005,82

Ampa Col·legi Nº 4

568,32

Ampa Col·legi Madre María Rosa Molas

771,76

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
esportives.
Vists els expedients tramitats per a l'aprovació dels convenis de col·laboració amb les
esmentades entitats locals els fins de les quals perseguixen l'exercici i la promoció de
l'esport entre la població del municipi.
Vists els documents comptables de compromís de despesa següents emesos per la
Interventora com a conseqüència de la inclusió en les Bases d'execució del Pressupost de
2010 d'aquestes subvencions com a nominatives
Ampa

CIF

Document comptable
AD

Ampa Col·legi Pio XII

2.2010.1.00059

Ampa Col·legi Baltasar Rull

2.2010.1.00060

Ampa Col·legi Mestre Caballero

2.2010.1.00061

Ampa Secció IES Serra d'Espadà

2.2010.1.00062

Ampa Col·legi Virgen del Carmen

2.2010.1.00063

Ampa IES Serra d'Espadà

2.2010.1.00064

Ampa Col·legi Nº 4

2.2010.1.00066

Ampa Col·legi Madre María Rosa Molas

2.2010.1.00065

Vista la fiscalització de conformitat d'aquesta proposta.
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 les següents entitats i aprovar
les despeses corresponents pels imports següents a càrrec de la partida 2010-452-48900
del vigent pressupost ordinari:
Ampa
Ampa Col·legi Pio XII

CIF

Import
643,32

Ampa Col·legi Baltasar Rull

1.661,64

Ampa Col·legi Mestre Caballero

1.300,00

Ampa Secció IES Serra d'Espadà

568,32

Ampa Col·legi Virgen del Carmen

1.680,82

Ampa IES Serra d'Espadà

2.005,82

Ampa Col·legi Nº 4

568,32

Ampa Col·legi Madre María Rosa Molas

771,76

Segon. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.
La presidenta sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
8 vots a favor, que corresponen a María Lidón Adelantado Puchal, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i María Carmen Aguilella García (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC) i María Isabel Ruíz Alonso (España 2000) i 3 abstencions que corresponen a María
Carmen Aguilella Abad, Vicente Ramón Peris i María Isabel Raigada Cepas (Grup Popular).
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.18. Dictamen d'aprovació de conveni de col·laboració amb la parròquia de
l'Assumpció d'Onda.

La Comissió Informativa Permanent de Cultura, de 19 de gener de 2010, ha emès el
dictamen següent:
“La presidenta de la Comissió, sra. Adelantado (Grup Socialista) presenta per despatx
extraordinari un punt sobre l'aprovació d'un conveni amb la parròquia de l'Assumpció.
La sra. Aguilella (Grup Popular) pregunta perquè el tema no anava en l'ordre del dia de la
sessió, contestant-li la sra. Adelantado que hi havia la intenció de que tots els convenis
estigueren aprovats el més aviat possible per a que les associacions beneficiàries puguen
ràpidament rependre la seua activitat i, així com la resta de convenis ja existien en anys
anteriors, amb la qual cosa el text del conveni era pràcticament igual, el de l'Assumpció, al
ser nou, requeria de més temps per a redactar adientment un conveni nou.
La sra. Adelantado demana als membres de la Comissió votar la urgència del punt, la qual
és aprovada per unanimitat dels presents.
Tot seguit, la sra. Adelantado llig una proposta de data 14 de gener 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. 2026/2007, de 29 d'agost.
Vist que en el Pressupost General de 2010, aprovat per acord plenari de data 3 de
desembre de 2009, es concedeix una subvenció nominativa a la parròquia de l'Assumpció
d'Onda.
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
culturals.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i la parròquia de l'Assumpció, entitat que té entre els seus objectius la conservació
del seu patrimoni històric i el desenvolupament de la seua vesant social de recolzament a
Cáritas.
Vist el document comptable de compromís de despesa nº 2.2010.1.00020, per import de
32.000 euros, emés per la Interventora com a consequència de la inclusió en les Bases
d'execució del Pressupost de 2010 d'aquesta subvenció com a nominativa i vista la
fiscalització de conformitat d'aquesta proposta.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la
parròquia de l'Assumpció, amb durada des de la signatura del mateix fins al 31 de desembre
de 2010.
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 32.000 euros amb càrrec a la partida
2010 330 48000 del vigent pressupost ordinari.
Tercer. Facultar a l'Alcaldia-Presidencia 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
escaients.
La presidenta sotmet a votació l'aprovació de la proposta, amb el següent resultat:
8 vots a favor, que corresponen a María Lidón Adelantado Puchal, Rosario Fabra Prades,
María Dolores Mateu Falomir, Carmen Verdiá Cerdá i María Carmen Aguilella García (Grup
Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI-Onda), Vicent Martí i Colera (Grup
BLOC) i María Isabel Ruíz Alonso (España 2000) i 3 abstencions que corresponen a María
Carmen Aguilella Abad, Vicente Ramón Peris i María Isabel Raigada Cepas (Grup Popular).
En conseqüència, la Comissió emet dictamen favorable a l'aprovació de la proposta.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova
per unanimitat.
1.19. Despatx extraordinari.
1.19.1. Moció del Grup Popular sobre el Servei d'Atenció a la Dependència.
Vista la moció que diu:
“D SALVADOR AGUILELLA RAMOS Portavoz del Grupo Popular de este Ayuntamiento, de
conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante el Pleno la siguiente:
MOCION
Desde la Conselleria de Bienestar social, a través de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincial se convocó una línea de financiación para los Ayuntamientos para
cubrir gastos de costes salariales del personal municipal adscrito al servicio de dependencia.
Dicha convocatoria publicada en el DOGV dotaba de financiación a quienes desde el 1 de
enero de 2010 hasta el 31 de diciembre del mismo año mantuvieran ese servicio.
En nuestra población, a pesar del aumento del 25% en la financiación con respecto al año
anterior, dicho servicio no se ha puesto en marcha al haber sido rescindidos los contratos de
las personas que el año anterior y con cargo a la misma convocatoria desempeñaban esas
funciones.
Hoy se puede comprobar como al preguntar en nuestro Ayuntamiento por el servicio
municipal de atención a dependientes, se comunica que no hay nadie trabajando, algo que
deja al descubierto por un lado que el ayuntamiento no destina un solo euro para personal
del servicio a la dependencia, un servicio que con la entrada en vigor de la ley de
dependencia en la plantilla se solicito su inclusión por el grupo popular, y por otro lado que el
Ayuntamiento incumple la convocatoria de subvenciones publicada en el DOGV, dado que la
vigencia del servicio, y por tanto de los contratos, es desde el 1 de enero de 2010 hasta el
31 de diciembre del mismo año.
Por todo ello, se solicita para su aprobación en pleno
PRIMERO.- Restablecer de forma inmediata el Servicio de atención a la dependencia en
nuestro municipio, contratando a las dos personas a jornada completa y otra a media
jornada que por la Convocatoria de la FVMP corresponden a la demarcación de Onda.

SEGUNDO.- Dar cuenta de la moción a la Presidenta de la FVMP, así como a la Conselleria
de Bienestar social.”
Sotmesa a votació la urgència el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i
Benestar Social, senyor Gil Sansano (Grup Socialista), diu que la Moció no és urgent perqué
ja s'està contractant al personal però que acceptaran el seu debat en virtut de l'acord sobre
la tramitació de Mocions adoptat pels grups polítics municipals.
Sotmesa a votació la urgència s'aprova per unanimitat.
Obert el torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) explica que el motiu
de la Moció és que l'Ajuntament per tercer any consecutiu no té en plantilla un servei
municipal d'atenció a la dependència, servei que diu és necessari i important i que segons
els articles 12 de la Llei de Dependència i 25,2,k de la Llei de Bases de Règim Local és
competència municipal. Igualment assenyala que l'Ajuntament incompleix l'obligació de
tindre el servei i que aquest el paga la Generalitat la qual per a l'any 2010 ha augmentat un
25% els recursos destinats a pagar el personal. Acaba dient que Onda està òrfena del servei
per decisió del tripartit i demana el seu restabliment immediat i que es done compte a la
Generalitat i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
El portaveu del Grup AMI, senyor Mundina Sol, diu que creu que en la comissió informativa
ja s'explicà el tema i va quedar clar i que fa falta tindre cara per a presentar la Moció quan
els diners per a la gent a la qual els fan falta encara no han arribat.
El senyor Gil Sansano diu que la Moció està fora de lloc per presentar-se tard i perquè no
busca la millora del servei sinó confondre. Al respecte explica que el servei és comarcal per
a vint-i-un pobles perquè així ho ha decidit la Generalitat que vol que Onda el pague i que és
absurd que un regidor d'Onda vullga que l'Ajuntament pague un servei comarcal. Sobre el
servei explica que és un servei de tramitació ja que la resolució se la reserva la Generalitat
la qual el bloqueja fins al punt de ser la Comunitat Autònoma que més tarda en resoldre
d'Espanya. Pel que fa a la Moció diu que conté falsedats que ja s'aclariren en la comissió
informativa com que l'Ajuntament no té que prestar un servei comarcal, que sí ha gastat en
equipament, que en 2007 i 2008 l'Ajuntament pagà el desplaçament de les treballadores
perquè la Generalitat s'oblidà, que l'Ajuntament avançà el sou de les treballadores, que no
s'han incomplit els terminis de la convocatòria de subvencions, que no s'han rescindit els
contractes sinó que han complit el seu termini el 31 de desembre i que fins al 20 de gener ha
sigut impossible fer els nous contractes. Acaba dient que a diferència dels regidors del Partit
Popular que estan acostumats a actuar al seu caprici ell no i dona compte del següent
informe elaborat per director de l'equip base de serveis socials de data 18/1/2010:
“El desarrollo de La Ley de la Dependencia es una competencia, en su aplicación, de las
Comunidades Autónomas aunque existe un compromiso de copago con el Gobierno de la
Nación, respecto al coste de su desarrollo: Por lo tanto, los Ayuntamientos no tienen
ninguna competencia en esta materia.
El Servicio de la Dependencia fue creado a finales de 2007 para ayudar a desarrollar la Ley
de la Dependencia. El. Servicio de la Dependencia de Onda es comarcal, donde se incluye
ademas de Onda 21 pueblos más de nuestro entrorno. Su objetivo es agilizar las
tramitaciones de situaciones relacionadas con personas en situación de dependientes.
Desde su inicio, los salarios de las dos trabajadores sociales, que han atendido el servicio
de la dependencia, han sido financiadas íntegramente por la FVMP y la Generalitat
Valenciana. El Ayuntamiento de Onda asumió el compromiso de poner a disposición del
servicio de la dependencia un espacio y los medios materiales y técnicos necesarios para
facilitarles su labor. Señalar que desde el inicio en el 2007 y en ejercicio 2008, el
Ayuntamiento asumió los gastos de transporte de estas profesionales en sus

desplazamientos a las poblaciones de su competencia, aunque el Ayuntamiento de Onda no
estaba obligado a ello..
Durante el ejercicio 2009 la FVMP y la Generalitat financiaron el Servicio de la Dependencia,
con el salario y seguridad social de 2 trabajadores sociales y 3.000 euros para el transporte.
El Servicio estuvo en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2009. Hasta finalizar el
periodo señalado en la ayuda concedida.
La situación actual es la siguiente, hemos justificado la totalidad del gasto realizado para
cobrar el 30 % de la ayuda concedida, ya que el pago a las profesionales y los gastos de
transportes son adelantados por el Ayuntamiento de Onda. Además hemos remitido la
oportuna solicitud con la documentación exigida debidamente cumplimentada, para
mantener este servicio. En estos momentos estamos a la espera de que la FVMP y
Generalitat Valenciana nos envíen la resolución de concesión y nos permita proceder
inmediatamente a la contratación de las profesionales.
Como Vd ya conoce, aunque el Ayuntamiento tiene la oportuna consignación presupuestaria
no puede proceder a la contratación si antes no tiene la resolución, ya que este servicio no
es una competencia municipal.
La cuantía consignada es de 77.356,37 euros en concepto de salario y seguridad social de
dos trabajadoras sociales a jornada completa y una a media jornada. Tras el escrito
realizado por el coordinador técnico de servicios sociales con su visto bueno, hemos
conseguido este año aumentar una trabajadora social más a media jornada. El intenso
trabaja realizado por las profesionales del servicio en el ejercicio 2009 ha sido reconocido
con el aumento del personal previsto para el ejercicio 2010..
Resumiendo la situación actual, el Ayuntamiento de Onda, está esperando la oportuna
resolución de la FVMP y Generalitat Valenciana para proceder inmediatamente a la
contratación del personal adscrito al servicio de la dependencia.”
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Ibáñez Bordonau respon que és curiós que
coincidisquen el que diu l'informe i el que diu el senyor Gil Sansano i que el que queda clar
és que Onda no té el servei de dependència el qual és competència municipal segons la llei.
Respecte al personal del servei diu que en plantilla no existeix ni una persona treballant en
el mateix i que tot el personal ve de subvencions. Al senyor Mundina Sol li respon que fa
seguidisme, que segons dades de l'Estat la Comunitat Valenciana amb un 96,53% de
sol·licituds dictaminades és la quarta d'Espanya i que segons l'article 14 de la Llei de
Dependència la percepció d'una prestació és excepcional perquè la norma és la carta de
serveis. Sobre la Llei diu que és una llei trampa que ha tingut un efecte de cridada ja que
fins a 2013 les persones dependents que necessiten cura diària no van a cobrar i que
l'informe dels experts del Govern diu que el servei és insostenible, poc clar i transparent, que
els serveis excepte el cobrament ja es venien prestant i que el finançament és inadequat i
insuficient. Acaba dient que la Generalitat aportà en 2009 205.000.000 d'euros front als
22.000.000 de l'Estat, que l'Ajuntament sols posa traves i que sols posa personal si se'l
paguen.
El senyor Gil Sansano felicita al senyor Ibáñez Bordonau pel seu aplom en defensar el que
ell diu que és indefensable i reitera que l'Ajuntament ha posat diners sense tindre obligació,
que és tracta d'un servei comarcal, que la Moció defensa el interesos de la Generalitat i que
aquesta és la que més tarda en resoldre els expedients. Sobre la presentació diu que havia
d'haver estat en el mes de novembre per tal de poder reclamar els diners a la Generalitat.
Respecte a la contractació del personal explica que l'Ajuntament de Borriana governat pel
Partit Popular cridà el dia 21 de gener a una treballadora d'Onda per contractar-la, que les
resolucions dels Ajuntaments es produiran a partir del 29 de gener i que a Onda
començaran aquesta setmana perquè per teléfon han dit a l'Ajuntament que podia contractar

tal com consta en l'informe elaborat per director de l'equip base de serveis socials de data
22/1/2010 del qual dona compte:
“Tal y como Vd. me indicó, con fecha 21 de enero de 2010, me he puesto en contacto con la
FVMP que de acuerdo con la Generalitat Valenciana gestiona las ayudas en concepto de
contratación de los/las profesionales que gestionan en la Comunidad Valenciana los
servicios de la dependencia.
Fruto de esta conversación telefónica con el responsable de gestionar las. resoluciones de
concesión de la ayuda, le informo de las siguientes cuestiones:
Primero. La justificación del gasto de la ayuda recibida por el Ayuntamiento de Onda para la
contratación de 2 trabajadoras sociales y el transporte en el ejercicio 2009, del servicio de
dependencia, ha sido correcta en forma y plazo, y en breve recibiremos la cantidad que nos
falta percibir de lo aprobado.
Segundo.- La solicitud de ayuda para la contratación de los profesionales de la dependencia
para. el 2010, ha sido realizada por el Ayuntamiento. en forma y plazo, tal y como indica la
Convocatoria de Ayudas de la FVMP, por lo que no existe ningún impedimento legal para su
concesión.
Tercero.- El plazo de solicitudes de los ayuntamientos para financiar los servicios de la
dependencia finalizó el día 19 de enero y las resoluciones se remitan a los Ayuntamientos a
partir de 29 de enero de 2010.
Cuarto.- Se me informa, por parte del responsable de tramitar estas ayudas en la FVMP,
que hay muchos Ayuntamientos que ya han procedido a la contratación del personal a partir
del día 20 de enero basándose en los siguientes elementos:
a) En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 6171 del 23/2009 la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias convoca ayudas a las entidades locales valencianas
para la financiación de gastos de personal derivados del funcionamiento de los servicios de
atención a las personas en situación de dependencia en el ejercicio 2010.
En esta convocatoria que anexo se estable que Onda tiene un Servicio de Dependencia
como cabecera de 20 poblaciones más, estableciéndose un ratio de personal a conceder de
2,5 trabajadoras/es sociales. (adjunto convocatoria).
b) Estas ayudas se conceden desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Por ello, la
subvención que concede la FVMP a los Ayuntamientos no es a partir de la resolución si no
desde el 1 de enero de 2010. Lo que posibilita al finalizar el plazo de presentación proceder
a la contratación.
c) El Ayuntamiento de Onda ha justificado correctamente el gasto del ejercicio 2009 y ha
solicitado en plazo y forma la ayuda para el ejercicio 2.010. El plazo finalizaba el 19 de nero
de 2010 y la ayuda se ha solicitado, por parte del Ayuntamiento de Onda, el 12 de enero de
2010.
d) Que ha finalizado ya el plazo de presentación de solicitudes de ayudas y las resoluciones
de la FVMP comenzarán a remitirse a partir del 29 o 30 de enero de 2010.
e)Que existe una retención de crédito, en el Ayuntamiento de Onda, por una cuantía de
77.356,37 euros. Cuantía a la que asciende la, contratación de 2,5 trabajadoras/es sociales
desde 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
f) Que por las especiales circunstancias de la población que se atiende en el Servicio de la
Dependencia, los procesos de tramitación del reconocimiento de dependencia deben

reprenderse lo antes posible.
Por todo ello solicito que se proceda, lo antes posible, a la contratación de las trabajadoras
sociales que han atendido el servicio de la dependencia desde su creación, Yolanda Pérez y
Noelia Costa. Y posteriormente, con la formula que indique el Ayuntamiento, proceder a la
contratación de la tercera trabajadora/or social a tiempo parcial.”
Continua assenyalant que l'interés de l'equip de govern és que els serveis funcionen i que el
Partit Popular menteix públicament per guanyar un vot motiu pel qual en la comissió
informativa reprovaren a una regidora del Grup Popular. Conclou dient que el servei va a
continuar funcionant malgrat el Grup Popular i el menyspreu del seu portaveu als necessitats
quan va dir que s'ajuda a persones que no volen treballar.
El portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, demana intervenir per alusions
perquè diu que ell no ha dit mai eixes paraules i proposa que si ho ha fet s'anirà a sa casa i
si no que se'n vaja el senyor Gil Sansano.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista) li respon que pot escoltar la gravació de
les seues paraules i que si el senyor Gil Sansano no té raó rectificarà.
Tanca les intervencions el senyor Ibáñez Bordonau ratificant la Moció.
L'alcalde sotmet a votació la moció, la qual se desestima per majoria absoluta amb el
resultat següent:
8 vots a favor que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu, Rubén
Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo Molina
Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, i a Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular).
− 13 vots en contra que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado
Puchal, Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª
Carmen Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen
Verdía Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol
(Grup AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc), i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España
2000).
−

1.19.2. Moció del Grup Popular sobre la problemàtica de l'aigua a Espanya i a la
Comunitat Valenciana.
El portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, diu que malgrat no ser competència
del Ple pot ajudar a solucionar els problemes dels onders l'aprovació de la Moció següent:
“D Salvador Aguilella Ramos, Portavoz del Grupo Popular de este Ayuntamiento, de
conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante el Pleno la siguiente:
MOCION
El modelo social, económico y ambiental, es decir, nuestro medio ambiente, nuestro paisaje
y la generación de empleo y oportunidades de futuro de la Comunitat precisa de aportes
externos de agua para garantizar su sostenibilidad. Más de 180.000 empleos dependen del
trasvase Tajo-Segura. De la misma manera, con el trasvase del Ebro en marcha se crearían
50.000 empleos directos en la ejecución de las obras y otros 250.000 empleos que, hoy se
encuentran en situación de incertidumbre, se consolidarían plenamente.
Las actuaciones de gestión de la demanda, ahorro, eficiencia y reutilización del agua son

prioritarias para nuestro territorio pero no son suficientes para garantizar nuestra agricultura
y nuestro futuro.
La Comunitat Valenciana es consciente de los problemas que en materia hídrica tienen otros
territorios de España que requieren una solución por parte del Gobierno Central.
La falta de una Autoridad Nacional del Agua está provocando enfrentamientos por el agua
entre los distintos territorios de España que se van acentuando con el paso del tiempo y que
puede provocar situaciones irreversibles.
Por todo cuanto antecede se solicita la adopción del siguiente:
ACUERDO
Mostrar nuestro apoyo y adhesión a la Declaración Institucional sobre "la problemática del
agua en España y en la Comunitat Valenciana, que fue aprobada por el-Pleno del Consell
de la Generalitat Valenciana en fecha 7 de enero de 2010, así como al Acuerdo de la Junta
Directiva de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana
(FECOREVA) de 12 de enero de 2010, y en consecuencia de todo ello:
1º.- Solicitar al Presidente del Gobierno, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes
Autonómicos, para que se aborde en profundidad la problemática del agua en todo el
territorio nacional, ya que fue un punto no debatido en las dos últimas Conferencias, y que
por tanto pueda alcanzarse un acuerdo de Estado que tenga como eje el PHN de 2001,
respaldando al Consell de la Generalitat en esta iniciativa.
2°.- Que el Gobierno de España asegure a la Comunitat Valenciana, tal como solicita el
Consell:
a) El mantenimiento del Trasvase Tajo - Segura conforme a las leyes que regulan en la
actualidad esta transferencia hídrica.
b) La defensa y tutela de los usuarios del Júcar, conforme a la legislación y planificación
vigente y con ello el mantenimiento de los caudales que se vienen utilizando en el río Júcar:
el agua para el regadío, entre los que se encuentran los regadíos y usos históricos, el
trasvase Júcar-Turia-Sagunto, tanto para regadío como para abastecimiento de poblaciones
y uso industrial, así como el que se está construyendo para los usos previstos con aguas
sobrantes del Júcar al Vinalopó.
c) La defensa y tutela de los usuarios del Segura, conforme a la legislación y planificación
vigente y, en concreto, la de los usuarios de la Vega Baja del Segura y la zona meridional de
Alicante.
d) La garantía de ejecución del trasvase del Ebro para la consolidación de los usos
implantados en las Cuencas del Segura y del Júcar con el principio de que cualquier aporte
externo no tiene que comprometer las posibilidades actuales y futuras de los territorios de
las Cuencas cedentes.
3ª.- Instar a la Presidencia Española de la Unión Europea que promueva la incorporación a
la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), del dictamen del Comité de las Regiones de la
UE "Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea", aprobado
en 2008 en el que se propone junto a las medidas de ahorro, eficiencia y reutilización, las
correspondientes a las infraestructuras de suministro adicional como los trasvases y los
embalses, para solucionar los problemas de escasez.”
Sotmesa a votació la urgència s'aprova per unanimitat.

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Bloc, senyor Martí i Colera, diu que la
solució està en que els diputats del PSOE i del PP a Madrid voten en contra de l'Estatut de
Castella-La Manxa en aquesta qüestió i planteja la següent esmena a la totalitat de la Moció:
“Vicent Martí Colera, portaveu del Grup Polític Municipal del BLOC Nacionalista Valencià de
l'Ajuntament d'Onda, i Juan Miguel Salvador Pérez, portaveu del Grup Municipal Socialista a
l'Ajuntament d'Onda, presenten al Ple la següent esmena a la totalitat a la moció presentada
per el Grup Popular amb el registre d'entrada 1155 del 22 de gener de 2010:
La reforma de l'Estatut d'Autonomia de Castella-La Manxa, aprovat per les corts regionals
d'aquesta comunitat autònoma, inclou en el preàmbul un esment explícit a la caducitat del
transvasament Tajo-Segura per a l'any 2015. A més, es preveu en el text una reserva
exclusiva de 600 hectómetres cúbics, ampliables teòricament a 1.000 hectómetres cúbics,
d'aigua de la capçalera del Tajo per a l'ús exclusiu d'aquesta comunitat autònoma, cosa que,
de fet, suposarà la fi del transvasament Tajo-Segura tal com es va concebre.
El transvasament Tajo-Segura es va dissenyar per a enviar 1.000 hectómetres cúbics anuals
a Alacant, Múrcia i Almeria. La Llei 21/1971 sobre l'aprofitament conjunt Tajo-Segura va
reduir la xifra a 600 hectómetres cúbics, ampliables a 1.000 si es demostrava l'existència de
recursos suficients a la capçalera del Tajo.
La inclusió d'aquesta reserva en l'articulat de l'estatut Castellá Manxec suposaria la caducitat
del transvasament, ja que la practica ha demostrat que la capçalera del riu Tajo no té
recursos suficients per a atendre els 600 hectómetres cúbics assignats al transvasament
Tajo-Segura.
Si es conclou l'aprovació de la reforma d'aquest estatut d'autonomia en els termes en que
s'ha presentat a les Corts Generals, es produirà una amenaça real als interessos dels
agricultors del sud de la Comunitat Valenciana. Es podria perdre un important nombre
d'hectàrees de regadiu i s'exposaria el territori a un major perill de desertificació, com també
podrien produir-se problemes per a l'atenció de les necessitats d'abastiment de les
poblacions del Baix Segura.
D'altra banda, la fi del transvasament Tajo-Segura tindria implicacions socioeconómiques
negatives per a la població afectada, que empitjorarien encara més les dades de
desocupació en els temps de crisi que estem vivint.
Per tot aixó proposem al Ple:
1. Instar a les Corts Valencianes que acorden que és necessari el manteniment del
transvasament Tajo-Segura en les actuals condicions per tal de cobrir les necessitats dels
agricultors del sud del nostre territori.
2.- El plenari de l'Ajuntament d'Onda manifesta que cap disposició Estatutaria, o Govern de
qualsevol territori de l'Estat, pot arrogar-se la titularitat d'un bé comú, universal i finit, com és
l'aigua, ni pot marcar terminis ni dates de caducitat per al seu ús, rebutjant tota referència
legislativa que implique una patrimonialització d'aquest bé tan preat, que cal racionalitzar i
aprofitar al màxim, promovent un ús sostenible i una gestió racional i pública que assegure
el bon estat ecològic de les masses d'aigua i l'eficiència en la utilització dels recursos.
3.-L'Ajuntament d'Onda insta als diputats i diputades, senadors i senadores valencians i
valencianes al Congrés dels Diputats i al Senat, a posicionar-se en aquest sentit davant la
tramitació de qualsevol Llei Orgànica o ordinària que faça referència al tema de l'aigua, com
ara, la proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Castella-La Manxa.
4.-Donar trasllat d'aquest acord a la Presidència i tots els grups polítics de les Corts

Valencianes, als diputats i diputades, senadors i senadores valencians i valencianes del
Congrés dels Diputats i del Senat.”
El senyor Aguilella Ramos respon que fan partidisme, que la seua proposta és igual que la
de la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana, que la competència
en la matèria és del Govern d'Espanya i que l'esmena no té sentit, és inviable i il·legal per la
qual cosa votaran en contra.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, senyor Salvador Pérez
(Grup Socialista), diu que l'esmena defensa els interesos de tots el valencians, que la Moció
del Partit Popular sols vol crear embolic i que votaran a favor.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Martí i Colera respon al senyor Aguilella
Ramos que el president de la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat
Valenciana, José Pascual, era el representant del Partit Popular a l'Ajuntament de Castelló i
que això sí és fer partidisme i seguidisme i no demanar que els diputats valencians vagen
junts a Madrid.
El senyor Aguilella Ramos critica que els interessos electorals del PSOE hagen provocat
aquest desastre i diu que el missatge del Partit Popular és la solidaritat consistent en portar
aigua d'on sobra on falta. Respon al senyor Martí i Colera que els regants tenen dret a elegir
president a qui vullguen i que els seus arguments són insostenibles i fan perdre el temps.
Acaba dient que refusen les propostes del Grup Popular sense proposar alternatives i que
representen als interessos del PSOE.
Tanca les intervencions el senyor Salvador Pérez dient que l'important es evitar el fre del
transvasament previst a l'Estatut d'Autonomia de Castella-La Manxa, que en les Corts
Valencianes tots votaren a favor i que el Grup Popular vol salvar a la secretaria general del
Partit Popular per la qual cosa demana que no es porten mocions per solucionar problemes
interns.
L'alcalde sotmet a votació l'esmena presentada pels Grups Bloc i 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 Mª
Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
− 8vots 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 Pascual Vicente Mundina Sol (Grup AMI).
−

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
16 de desembre de 2009 fins al 19 de gener de 2010, que se corresponen amb els números
2.670 al 2752 i de l'1 al 96.

2.2. Precs i preguntes.
Obert el torn de precs i preguntes es registren les següents:
1. La senyora Aguilella Abad (Grup Popular) reitera la petició feta en el Ple del mes de
setembre demanant un informe tècnic de seguiment del conveni signat amb el Ministeri
de la Vivenda per saber els contractes de lloguer de vivendes signats des d'aleshores fins
ara.
2. El senyor Ibáñez Bordonau (Grup Popular) en relació amb el Decret 28/2010 pel qual
s'adscriuen quatre llocs d'auxiliar administratiu al Servei d'Atenció i Tramitació pregunta
quan s'han negociat les bases en la mesa general de negociació.
3. El senyor Aguilella Ramos (Grup Popular) assenyala que ja haurien de tenir l'estat
d'execució del Pressupost i els moviments de tresoreria de l'últim trimestre, documents
que demana i que diu que no s'han de confondre amb la liquidació del Pressupost per a
justificar el retard en el seu lliurament.
4. El senyor Aguilella Ramos (Grup Popular) en relació amb l'expedient de modificació de
crèdits 21/2009 amb alienació de solars demana informació sobre a que es refereix
exactament.
5. El senyor Aguilella Ramos (Grup Popular) demana el segon informe llegit al punt primer
del despatx extraordinari pel senyor Gil Sansano perquè és part d'una petició realitzada la
passada setmana.
Obert el torn de respostes l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), respon al
senyor Aguilella Ramos que la petició a la que ha fet referència es presentà el divendres dia
22 i que li contestarà en el termini legal i que l'acta del Ple on figurarà l'informe, abans de la
convocatòria, la tindrà a la pàgina web com la resta dels ciutadans.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda, senyor Aguilella Aguilella (Grup Socialista)
respon al senyor Aguilella Ramos que l'estat comptable a 31 de desembre no se li ha donat
perquè no està tancat ja que diu que no és igual tancar un trimestre que tancar l'any i que
segons les Bases d'Execució del Pressupost fins al dia 30 d'aquest mes tenen temps. Sobre
l'expedient de modificació de crèdits diu que es tracta de l'aplicació d'una obligació
urbanística de SUR-19 a la compra de terrenys.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

