AJUNTAMENT DE XERESA
C/ Alcodar, 16 – 46790 Tel. 96 2895378 Fax 96 289 5195 – xeresa_sec@gva.es

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE
L'AJUNTAMENT, REALITZADA EL DIA
23 DE FEBRER DEL 2012
ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó
Regidors:
Sr. Vicent Jesús Altur Grau
Sr. Tomàs Daviu Pellicer
Sra. Ana Isabel Peiró Canet
Sr. Josep Antoni Garcia Miragall
Sr. Enric Xavier Naval Llorca
Sra. Rosa María Cardona Aparisi
Sr. Fernando Sendra Vicedo
Sr. Salvador de la Asunción Peiró
Sra. María José Roselló Sala

Al municipi de Xeresa, a vint-i-tres de
febrer de dos mil dotze, sent les vint
hores i trenta minut, i sota la
Presidència del Sr. Tomàs Ferrandis
Moscardó, alcalde-president de la
corporació, es reuneixen en el saló de
sessions de la casa consistorial els
regidors al marge expressats.
A continuació s'obri la sessió pel
president i tal com disposen els articles
91 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, de 28 de novembre de
1986, i 46 de la Llei de Bases de Règim
Local, es procedeix al debat i votació
dels assumptes relacionats en l'orde del
dia fixat en la convocatòria, amb el
resultat següent:

EXCUSEN LA INASSISTÈNCIA:
Sr. Josep Garcia Ferrer
Secretari:
Sr. Juan Manuel López Borrás

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS
Se sotmet a la consideració del Plenari l’acta de la sessió anterior, de 26 de gener de 2012,
per la qual cosa el Sr. alcalde pregunta si algun Regidor té alguna observació a realitzar
respecte a la redacció d’aquesta.
Sotmesa a votació la referida acta, resulta aprovada per unanimitat dels deu membres
presents, en els seus propis termes.
2. DECRETS D’ALCALDIA DISPOSATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA
A continuació, d'acord amb el que disposa l'article 42 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, el Sr. alcalde informa de les resolucions adoptades des de
l'última sessió ordinària celebrada per la corporació, sent les següents:
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MINUTA NÚM. 2.

AJUNTAMENT DE XERESA

Número
2012-0008

Data
23/01/2012

2012-0009

25/01/2012

2012-0010
2012-0011
2012-0012
2012-0013
2012-0014
2012-0015
2012-0016
2012-0017
2012-0018
2012-0019
2012-0020
2012-0021
2012-0022
2012-0023
2012-0024
2012-0025
2012-0026
2012-0027
2012-0028
2012-0029
2012-0030
2012-0031
2012-0032
2012-0033
2012-0034
2012-0035
2012-0036
2012-0037
2012-0038
2012-0039
2012-0040
2012-0041
2012-0042
2012-0043
2012-0044
2012-0045
2012-0046
2012-0047
2012-0048
2012-0049
2012-0050

26/01/2012
27/01/2012
31/01/2012
03/02/2012
03/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
07/02/2012
08/02/2012
09/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
13/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012
16/02/2012

Descripció
Sol·licitant subvenció a la Conselleria de Justícia i Benestar
Social.
Sol·licitant subvenció a la Conselleria de Justícia i Benestar
Social per a reforma Centre Social
Acordant la pròrroga del Pressupost per a 2012.
Sol·licitant subvenció a la Diputació de València (PCR.)
Aprovant certificació d’obres Caminàs.
Aprovant liquidació IVTNU.
Aprovant baixa en Padró d’Habitants per defunció.
Aprovant liquidació IVTNU.
Aprovant liquidació IVTNU.
Aprovant liquidació IVTNU.
Aprovant liquidació IVTNU.
Aprovant liquidació IVTNU.
Aprovant liquidació IVTNU.
Concedint llicència modificació gual.
Concedint llicència gual i reserva aparcament.
Autoritzant renovació inscripció en Padró d’Habitants.
Autoritzant alta en Padró d’Habitants.
Aprovant liquidació IVTNU.
Autoritzant alta en Padró d’Habitants.
Aprovant liquidació IVTNU.
Autoritzant alta en Padró d’Habitants.
Aprovant liquidació IVTNU.
Autoritzant alta en Padró d’Habitants.
Aprovant llicència ambiental bar poliesportiu.
Aprovant liquidació IVTNU.
Aprovant liquidació IVTNU.
Aprovant liquidació IVTNU.
Concedint llicència urbanística.
Aprovant liquidació IVTNU.
Convocant Mesa de Negociació Conjunta del Personal.
Concertant operació de Tresoreria amb BBVA.
Aprovant reconeixement de trienni.
Aprovant baixa en Padró d’Habitants per defunció.
Concedint llicència urbanística.
Autoritzant estacionament.
Ordre d’execució arqueta en parc 4B i 5B.
Ordre d’execució arqueta en Pol. Pelleria, 11.
Ordre d’execució arqueta en Pol. Pelleria, 8.
Ordre d’execució arqueta en Pol. Pelleria, 9.
Ordre d’execució arqueta en Pol. Pelleria,3.
Ordre d’execució arqueta en Pol. Pelleria, 18.
Ordre d’execució arqueta en Pol. Pelleria, 7.
Ordre d’execució arqueta en Pol. Pelleria, 13.
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2012-0051
2012-0052
2012-0053
2012-0054

16/02/2012
16/02/2012
17/02/2012
20/02/2012

2012-0055
2012-0056
2012-0057

20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012

Ordre d’execució arqueta en Pol. Pelleria, 6.
Ordre d’execució arqueta en Pol. Pelleria, 12.
Concedint llicència municipal d’ocupació.
Aprovant llicencia ambiental per a estació de transferència de
residus no perillosos.
Aprovant bases de borsa d’ocupació temporal.
Aprovant llicencia d’obertura per a central hortofrutícola.
Convocant sessió ordinària del Plenari.

El regidor Sr. De la Asunción Peiró manifesta que no s'observa, en la relació de decrets, cap
resolució per mitjà de la qual s'ordene el pagament de conceptes.
El Sr. Alcalde contesta que efectivament és tal com assenyala el Sr. De la Asunción, però que
cal tenir en compte que la convocatòria del Plenari, prevista per a l'últim dijous del mes, s'ha
hagut de fer el dia vint de febrer, raó per la qual encara no s'ha disposat resolució ordenant el
pagament de conceptes.
Finalitzades les intervencions que han quedat reflectides, la corporació pren coneixement de
les resolucions relacionades.
3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2012

“Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2012, així com les seues Bases d’Execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els
llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 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 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut de l’informe de Secretaria-Intervenció, de data 16 de febrer
de 2012, d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, del qual es
desprén que la situació és d’equilibri.
Se proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del següent,
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Xeresa, per a
l’exercici econòmic 2012, juntament amb les Bases d’Execució, i el resum del qual per
capítols és el següent:
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Per l'Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d'acord del següent tenor
literal (en valencià):

AJUNTAMENT DE XERESA
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ESTAT DE DESPESES
A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL I: Despeses de Personal
731.746,00
CAPÍTOL II: Despeses en Béns Corrents i Serveis

767.899,00

CAPÍTOL III: Despeses Financeres

65.069,00

CAPÍTOL IV: Transferències Corrents

69.050,00

TOTA DESPESES CORRENTS

1.633.764,00

B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI: Inversions Reals

109.577,00

CAPÍTOL IX: Passius Financers

114.066,00

TOTAL DESPESES DE CAPITAL

223.643,00

TOTAL:

1.857.407,00

A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL I: Impostos Directes
CAPÍTOL II: Impostos Indirectes

975.500,00
13.200,00

CAPÍTOL III: Taxes i altres Ingressos

326.742,00

CAPÍTOL IV: Transferències Corrents

425.000,00

CAPÍTOL V: Ingressos Patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

16.300,00
1.756.742,00
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ESTAT D’INGRESSOS
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B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI: Alienació d’inversions
CAPÍTOL VII: Transferències de capital
CAPÍTOL IX: Passius financers
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL:

0,00
100.665,00
0,00
100.665,00
1.857.407,00

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris i personal laboral.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2012, les Bases d’Execució i
plantilla de personal aprovats, per un termini de quinze dies, per mitjà d’anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de presentació de
reclamacions per les persones interessades.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presente
cap reclamació.
CINQUÉ. Remetre còpia a l’administració de l’estat, així com a l’òrgan competent de la
comunitat autònoma de València.”

Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, informada favorablement per la
Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes, s'obté el següent resultat: 6 vots a
favor (Compromís) i 4 abstencions (PP i PSOE).
Conseqüentment amb el resultat de la votació, la proposta d'acord transcrita queda
aprovada, en els seus propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, GAS, ELECTRICITAT I ALTRES PROVEÏMENTS PÚBLICS, EN
L’ASPECTE RELATIU A LES TARIFES PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM I DEPURACIÓ

L’Alcaldia sotmet a la consideració del Plenari proposta d’acord, la part expositiva de la
qual és del següent tenor literal (en valencià):
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Seguidament la regidora delegada d'Hisenda, Sra. Peiró Canet, explica breument els
aspectes més significatius del Pressupost amb menció de les partides que han patit una
modificació més acusada en relació amb les mateixes previstes en el corresponent al de l'any
anterior.
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“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per
Distribució d’aigua, gas, electricitat i altres proveïments públics, en el següents termes:
Se modifiquen els apartats b) i c) de l’article 6, que queden redactats com segueix:

b) Clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals i vigilància especial
de claveguerams particulars.
La quantitat que s’ha de liquidar i exigir s’obtindrà per mitjà de l’aplicació de les
següents tarifes:
b-1) Tarifa domèstica
Quota de servei: 3,28 euros/mes
Quota de consum: 0,025 euros/m3
b-2 Tarifa industrial
Bloc I (fins a 45 m3/trim.)
Bloc II (de 45,01 a 75 m3/trim.)
Bloc III (més de 75,01 m3/trim.)

Quota de servei
4,92 euros/mes
5,74 euros/mes
6,56 euros/mes

Quota de consum
0,05 euros/m3
0,10 euros/m3
0,15 euros/m3

c) Clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals al Polígon de la
Pelleria

-

-

Quota de Servei (1) amortització obres i instal·lacions EDAR . . . 7,63 €/mes
Quota de Servei (2) amortització costos fixos EDAR . . . . . . . . . . .26,39 €/mes.
Quota de Servei (3) caracterització abocaments existents i projecte autorització
abocaments (tarifa transitòria un any) .. . . . ……………………………. 83,00 €/mes
Quota Variable amortització costos variables EDAR . . . . . . . . . . . . 0,4363 €/m3

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà de l’exposició
d’aquest al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals les persones interessades podran examinar-lo i
plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, d’acord amb l’article 17.3 del Reial Decret
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La quantitat que s’ha de liquidar i exigir s’obtindrà per mitjà de l’aplicació de les
següents tarifes:
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb
aquest assumpte”.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. Alcalde assenyala que l'estructura tarifària actual no
diferencia entre usuaris i a tots es cobra la mateixa quantitat pel servei de clavegueram, raó
per la qual es proposa implantar un sistema tarifari que diferencie entre usuaris domèstics i
industrials, i que així mateix diferencie els consums per blocs, cobrant menys als que
consumeixen poc (usuaris domèstics) i més als grans consumidors.
El regidor Sr. De la Asunción Peiró pregunta si es preveu altres pujades de tarifes
relatives a aquesta taxa municipal, a part de la que se sotmet a la consideració del Plenari en
el present punt de l'orde del dia.
L'Alcalde contesta que al dia de hui no es preveu altres pujades de tarifes relatives a
aquesta taxa municipal, indicant que aquesta modificació es va contemplar inicialment per a la
sessió plenària del mes passat, però que es va reconsiderar pel fet que les tarifes industrials
s'incrementaven de manera desproporcionada, raó per la qual s'ha instat a l'empresa
concessionària del servei perquè presentara un nou estudi econòmic més equitatiu.
La Regidora Sra. Cardona Aparisi assenyala, amb relació a aquest assumpte, que hi
ha una empresa al polígon que tenia el seu propi sistema de depuració i que no disposava de
comptador de consum, raó per la qual aquesta empresa pagaria menys per clavegueram i
depuració en no haver constància del seu consum real.

Sotmesa a votació la proposta d'acord transcrita, resulta aprovada, en els seus propis
termes, per unanimitat dels deus membres de la corporació presents.
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ÚS EDUCATIU DELS ESPAIS DEL CENTRE
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari proposta d’acord en els següents
termes:
“Vist l’informe emés per la direcció del Centre Municipal d’Educació Infantil de Primer
Cicle, de data 16 de febrer de 2012, del qual es dedueix l’oportunitat i conveniència de
sol·licitar a la Conselleria d’Educació la modificació de l’ús educatiu dels espais del centre.
Considerant que per DECRET 2/2009, de 9 de gener, del Consell, s’estableixen els
requisits mínims que han de complir els centres que imparteixen el Primer Cicle de l’Educació
Infantil a la Comunitat Valenciana.
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El Sr. Alcalde contesta que TECVASA tenia instruccions d'instal·lar un comptador a
l'eixida d'aquesta empresa, que ell personalment va signar uns papers donant autorització per
a aquesta instal·lació, però que desconeix si s'ha procedit a realitzar la instal·lació esmentada.
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Considerant que per ORDRE 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació,
s’estableix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona,
apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell.
Per mitjà del present vinc a formular la següent,
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Sol·licitar la modificació de l’ús educatiu dels espais del Centre d’Educació
Infantil de Primer Cicle, titularitat d’aquest Ajuntament, denominat “EL SOLET”, en el sentit de
sotmetre el referit ús a tot el que es preveu en el DECRET 2/2009, de 9 de gener, del Consell,
on s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que imparteixen el Primer
Cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.
SEGON. Conseqüentment amb tot allò disposat pel DECRET 2/2009, de 9 de gener,
del Consell, s’acorda assumir expressament les obligacions que se’n deriven, les quals són
les següents:
1. No superar el nombre total d’unitats autoritzades per al centre.
2. Que les aules tinguen les dimensions requerides a fi d’albergar el grup d’alumnes
que s’hi escolaritzen.
3. Que el centre reunisca els requisits exigits per a les noves unitats a escolaritzar.
4. Que no se sobrepasse la ràtio establida en el DECRET 2/2009, de 9 de gener, del
Consell.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Conselleria d’Educació, als efectes
legals pertinents.”

6. MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
L'Alcaldia sotmet a la consideració del Plenari la següent,
“MOCIÓ
Que presenta l'alcalde-president de l'Ajuntament de Xeresa, en el seu nom i
representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2.568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la corporació per al seu debat la MOCIÓ
següent:
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Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta aprovada en els seus propis
termes per unanimitat del deu membres de la Corporació presents.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Una vegada més, l’execrable alifac de la violència de gènere ha mostrat el seu rostre més
despietat en la nostra pròpia comunitat autònoma. Els nous episodis violents exercits sobre
dones a les mans presumptament de la seua parella i dels seus descendents fa escasses
dates, motiven l’adopció d’esta moció en contra de la violència de gènere en qualssevol de les
seues manifestacions.
A pesar que l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 25 de
novembre com a «Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona», com
a resposta al greu problema que suposa la violència exercida de forma sistemàtica contra les
dones, i que desgraciadament s’ha convertit en una alifac en tots els països, dels quals
Espanya i, en concret, la nostra Comunitat Valenciana no ha aconseguit ser una excepció.
I que el Parlament Espanyol va aprovar per unanimitat la Llei Orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, sent el seu
objectiu final l’eradicació progressiva d’esta ignomínia social que patim de forma inexorable.
A pesar també, i és innegable, que en els últims anys s’han aconseguit importants
avanços legislatius i socials, continuen sent necessàries polítiques i compromisos que
aconseguisquen l’eradicació d’este ultratge a la dignitat humana.

En este sentit, i particularment els ajuntaments, com a administració més pròxima als
ciutadans, no poden ser aliens als fenòmens recents de la violència de gènere ocorreguts en
la nostra Comunitat i, per això, proposem que els ajuntaments, dins del seu àmbit de
competències, demostren una vegada més, la voluntat política i el compromís amb el
desplegament i execució de plans integrals i programes contra la violència de gènere.
Entenem que la lluita contra la violència de gènere no pot afrontar-se amb mesures
parcials, sinó que al contrari s’han d’establir programes integrals que incorporen les múltiples
respostes dirigides a tot el procés, a la prevenció per a evitar la violència, a la protecció de les
víctimes, i al seu suport una vegada s’ha produït el fet violent.
Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:
PRIMER. Manifestar el més absolut rebuig dels actes de violència de gènere en
qualssevol de les seues manifestacions.

Cód. Validación: 9QD2S5L9JTJWN3DF7337Y7LS4 | Verificación: http://xeresa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 10

Els poders públics tenen, d’acord amb el que disposa l’article 9.2 de la Constitució,
l’obligació d’adoptar mesures d’acció positiva per a fer reals i efectius els dits drets, removent
els obstacles que impedixen o dificulten la seua plenitud.

AJUNTAMENT DE XERESA
C/ Alcodar, 16 – 46790 Tel. 96 2895378 Fax 96 289 5195 – xeresa_sec@gva.es

SEGON. Donar suport de forma incondicional a les víctimes dels dits actes, a través
d’instruments tant preventius com d’assistència i d'atenció a estes.
TERCER. Realitzar i promoure campanyes informatives dirigides a la sensibilització i
presa de consciència per part de la societat d’esta deplorable situació,
incidint especialment en els col·lectius més vulnerables.
QUART. Sol·licitar al Govern Valencià que continue impulsant totes les mesures
necessàries per a eradicar esta xacra social.
CINQUÉ. Sol·licitar al Govern d’Espanya que fomente una educació en valors,
basada en el respecte dels drets i de les llibertats fonamentals i de la
igualtat entre dones i hòmens, com a base fonamental per a evitar la
violència domèstica.”
Sotmesa a votació la Moció transcrita, resulta aprovada, en els seus propis termes, per
unanimitat dels deu membres presents de la Corporació.
7. MOCIONS D'URGÈNCIA
No s'hi formularen mocions d'urgència.
8. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Sendra Vicedo planteja, com a prec, que s'hi estudie una modificació de la
normativa local perquè les reserves de nínxols que se poden autoritzar en el cementeri
municipal es limiten només als trams tercer i quart, amb la finalitat que aquests i, en particular
l'últim, no queden buits.

Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per finalitzat l'acte, alçant la sessió a les
vint-i-una hores del dia fixat en l'encapçalament, de tot això, com a Secretari, done fe.
EL SECRETARI,
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El Sr. Alcalde contesta que s'estudiarà aquesta suggerència per a tramitar, si procedeix, una
modificació de l'Ordenança.

