Pàg

AJUNTAMENT DE XERESA

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Corporació assistents, si han de
realitzar alguna observació a l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Plenari de
l’Ajuntament del dia 31 de maig de 2012, que va ser distribuïda juntament amb la
convocatòria.
Pel regidor Sr. De la Asunción Peiró, s’indica que en la pàgina 4, on diu: “El Sr.
Alcalde contesta que sí, tot i que com assenyala la clàusula quinta del conveni, les
despeses per subministraments són a càrrec de l’arrendatari”;

Esborrany-Acta-2012-06-28
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI
A Xeresa, sent les 21,00 hores
DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA del dia 28 de juny de 2012, es
EL DIA 28 DE JUNY DE 2011
reuneixen
en
primera
convocatòria, al Saló de Sessions
ASSISTENTS:
de la casa consistorial, els Srs. i
les Sres. regidors/es que es
Alcalde:
relacionen al marge, amb la
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó.
finalitat
de
celebrar
sessió
ordinària
del
Plenari
de
Regidors:
l’Ajuntament, davall la presidència
Sr. Josep García Ferrer.
del Sr. Alcalde, Tomás Ferrandis
Sr. Vicent Jesús Altur Grau.
Moscardó, assistit pel Secretari de
Sr. Tomás Daviu Pellicer.
la Corporació.
Sra. Ana Isabel Peiró Canet.
Sr. José Antoni Garcia Miragall.
A continuació, obert l’acte públic
Sr. Enric Xavier Naval Llorca.
pel Sr. president, i tal com
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi.
disposen els articles 91 del
Sr. Fernando Sendra Vicedo.
Reglament
d’Organització,
Sr. Salvador de la Asunción Peiró.
Funcionament i Règim Jurídic de
Sra. María José Roselló Sala.
les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, i 46 de la Llei
Secretari:
de Bases de Règim Local, es
Sr. Juan Manuel López Borrás.
procedeix al debat i votació dels
assumptes relacionats en l’ordre
EXCUSEN LA INASSISTÈNCIA:
del dia fixat en la convocatòria,
Sr. Enric Xavier Naval Llorca.
amb el següent resultat:

Número: 2012-0007 Fecha: 09/08/2012

MINUTA NÚM. 7

ACTA DEL PLE

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Fecha Firma: 10/08/2012
HASH: 03ef94ba6d6573a6de79cfa0326c6fd7

JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
Fecha Firma: 09/08/2012
HASH: 48737efaa5b972ac74a67b6e822f0810

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

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

Ha de dir: “El Sr. Alcalde contesta que sí, tot i que com assenyala la clàusula
quinta del conveni, les despeses per subministraments són a càrrec de
l’arrendatari, i que està previst donar d’alta el corresponents comptadors però que,
degut a la urgència, encara no s’han instal·lat”.
Sotmetent-se a votació l’acta referida, amb la redacció resultant d’incorporar la
correcció transcrita, resulta aprovada per unanimitat dels deu membres presents.
DISPOSATS

DES

DE

L’ÚLTIMA

SESSIÓ

Número
2012-0253

Data
25/05/2012

2012-0254
2012-0255
2012-0256
2012-0257
2012-0258

29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012

2012-0259

29/05/2012

2012-0260
2012-0261
2012-0262

29/05/2012
30/05/2012
31/05/2012

2012-0263

31/05/2012

2012-0264
2012-0265
2012-0266
2012-0267
2012-0268
2012-0269
2012-0270
2012-0271
2012-0272
2012-0273
2012-0274
2012-0275
2012-0276
2012-0277

31/05/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
06/06/2012
08/06/2012
08/06/2012

2012-0278

11/06/2012

Descripció
ESMENA CONVOCATÒRIA, SELECC. I PROV DE
PLACES DE LA POLICIA LOCAL
BORSA DE TREBALL TEMPORAL, OPERARI SERVICIS
CONCESSIÓ LLICÈNCIA SEGONA OCUPACIÓ
CONCESSIÓ CERTIF. COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
ORDRE DE LA SUSPENSIÓ IMMEDIATA DE LES
OBRES
CONCESSIÓ
CERTIFICAT
COMPATIBILITAT
URBANÍSTICA
APROVACIÓ D'ESTUDIANTS "LA DIPU ET BECA" 2012
BAIXA D'OFICI PADRÓ D'HABITANTS
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SEPE PER A NETEJA
CAMINS RURALS I ALTRES ZONES
BAIXA
PADRÓ D'HABITANTS PER DUPLICAT
INTERMUNICIPAL
ALTA PADRÓ D’HABITANTS, PER NAIXEMENT
COMUNICACIÓ AMBIENTAL 4/2012
CANVI TITULARITAT LLICÈNCIA AMBIENTAL
BAIXA GUAL
CONCESSIÓ OBRES
CONCESSIÓ OBRES
BAIXA EN LA RESERVA DE GUAL
CONCESSIÓ OCUPACIÓ AMB CADIRES I TAULES
ALTES PADRÓ D'HABITANTS
REQ. PLUSVÀLUA PROMOCIONS GRUPO OLIVA
REQUERIMENT PAGAMENT TAXES INHUMACIÓ
CONCESSIÓ OCUPACIÓ AMB CADIRES I TAULES
ALTA PADRÓ D'HABITANTS
AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ D'ESPECTACLES I
ACTIVITATS RECREATIVES
RECLAMACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA DE RECOLLIDA DE
FEM
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A continuació, d’acord amb el que es disposa en 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:

Número: 2012-0007 Fecha: 09/08/2012

D’ALCALDIA
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2. DECRETS
PLENÀRIA

AJUNTAMENT DE XERESA

2012-0283

11/06/2012

2012-0284
2012-0285
2012-0286
2012-0287
2012-0288
2012-0289
2012-0290
2012-0291
2012-0292

11/06/2012
12/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
18/06/2012

2012-0293
2012-0294
2012-0295
2012-0296

19/06/2012
20/06/2012
21/06/2012
21/06/2012

2012-0297
2012-0298

21/06/2012
21/06/2012

2012-0299
2012-0300
2012-0301
2012-0302
2012-0303

22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
25/06/2012

CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
NÍNXOL
AMPLIACIÓ DE L'HORARI ESTIVAL PER ALS
ESTABLIMENTS
LLISTAT PROVISIONAL BORSA CONTRACTACIÓ
TEMPORAL OPERARIS
EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA D'OBRA DE DEMOLICIÓ
ACOMIADAMENT PER CAUSES OBJECTIVES
BAIXES PADRÓ D'HABITANTS
MODIFICACIÓ EPÍGRAF TAXA ENTRADA VEHÍCLES
MODIFICACIONS DADES PADRÓ D'HABITANTS
ALTA PADRÓ D'HABITANTS
ALTA PADRÓ D'HABITANTS
REQUERIMENT ACTA COMPROVACIÓ
LLISTAT
DEFINITIU
BORSA
CONTRACTACIÓ
TEMPORAL OPERARIS
BAIXA PADRÓ D'HABITANTS, PER DEFUNCIÓ
CANVI DOMICILI PADRÓ D'HABITANTS
MODIFICACIÓ PLA DE CAMINS RURALS DE 2012
APROVANT EXPEDIENT DE GENERACIÓ DE CRÈDIT
PER INGRÉS.
ALTA PADRÓ D'HABITANTS, PER NAIXEMENT
SOL·LICITUD
D’APROFITAMENTS
FORESTALS
CINEGÈTICS
CONCESSIÓ COMUNICACIÓ AMBIENTAL
CANVI DE DOMICILI PADRÓ D'HABITANTS
CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
CANVI DE DOMICILI PADRÓ D'HABITANTS
CONVOCATÒRIA SESSIÓ DEL PLENARI

No havent-hi cap intervenció, el Plenari de la Corporació pren coneixement del
contingut de les resolucions de l’Alcaldia adoptades des de l’última sessió
plenària.
3. PROPOSTA PER A LA DETERMINACIÓ DE LES DOS FESTIVITATS
LOCALS NO RECUPERABLÑES PER A 2013
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’Alcaldia del
següent tenor literal (en valencià):
“Vist l’escrit del cap del Servei Territorial de Treball, de 15 de maig de 2012, en
què demana a aquest Ajuntament que se’ls facilite l’acord que determine quines
seran les dos festivitats locals que, amb caràcter no recuperable, hauran de
celebrar-se en aquesta localitat durant l’any 2013, a fi d’elaborar el calendari
laboral, de conformitat amb el que estableix l’article 37.2 del Reial Decret
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors, i les disposicions concordants.
Página 3 de 8
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2012-0279
2012-0280
2012-0281
2012-0282
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Per mitjà del present, se sotmet a la consideració del Plenari la següent,
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER: Determinar que les dos festivitats locals que, amb caràcter no
recuperable, han de celebrar-se en la localitat de Xeresa durant l’any 2013, seran
les següents:
-

Sant Vicent Ferrer: 8 d’abril de 2013, dilluns.
Sant Antoni de Pàdua: 13 de juny de 2013, dijous.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENENÇA REGULADORA
DEL MEDI RURAL DEL TERME MUNICIPAL DE XERESA
Per l’Alcalde se sotmet a la consideració del Plenari, la proposta d’acord en els
següents termes (en valencià):
“Atés l’interés que suposa per al municipi l’aprovació de l’ordenança
municipal reguladora del medi rural del terme municipal de Xeresa.

ACTA DEL PLE

Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta aprovada, en els seus
propis termes, per la unanimitats dels deu membres presents.
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SEGON: Donar compte del present Acord al Servei Territorial de Treball de
València, als efectes escaients.”

Vist el projecte elaborat pels Serveis Municipals de Xeresa, d’Ordenança
municipal reguladora del medi rural del terme municipal de Xeresa, sol·licitat per
aquesta Alcaldia.
Vist l’Informe emés per l’Enginyer Tècnic Agrícola Municipal, de data
20/06/2012, sobre adequació del projecte a la normativa vigent, en què es
relacionen les modificacions inicials que s’introdueixen respecte a l’ordenança
actualment vigent, la qual quedarà derogada.
Atés el que es disposa pels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, se sotmet al Plenari de la
Corporació l’adopció del següent,
“ACORD
PRIMER: Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del medi
rural del terme municipal de Xeresa, en els termes en què figuren en l’expedient.
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Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment
que s’ha de seguir per a l’aprovació de la referida ordenança.

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

SEGON: Sotmetre la dita ordenança a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la província i tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, per un termini de trenta dies perquè puga presentar reclamacions
o suggeriments que seran resolts per al Corporació. Si no es presentara cap
reclamació o suggeriment en l’esmentat termini, es considerarà aprovada
definitivament
sense
necessitat
d’acord
exprés
ple
Plenari.

Per part del Regidor delegat d'Agricultura i Medi Ambient, Sr. Daviu Pellicer,
s'assenyala que la idea no és que l'Ajuntament es faça càrrec a costa seu de totes
les labors, sinó que el paper del consistori és actuar com un intermediari perquè
terceres persones es facen càrrec, per conveni o cessió, de les finques que es
troben en esta situació, i porten en elles els treballs corresponents de cultiu,
replantació o reforestació.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, manifestant el següent: que prèviament s'ha
convocat a tots els grups municipals a dos reunions per a tractar aquest tema,
sent esta una qüestió que ja ha quedat resolta; que, no obstant això, el Grup
municipal PP pot plantejar, en el present debat, una redacció concreta amb
caràcter alternatiu; i que considera que el Sr. De l'Asunción hauria d'haver-la
portat per escrit, donada la seua formació com Llicenciat en Dret.
El Regidor Sr. de l'Asunción assenyala que no tenen una redacció concreta que
plantejar amb caràcter alternatiu.
Pel Sr. Alcalde es proposa intentar donar, de forma consensuada entre els
membres presents, una redacció alternativa per a l'apartat concret a què es
refereix el Grup municipal PP.
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Manifesta el Sr. de l'Asunción que, al seu entendre, la redacció proposada per al
referit apartat porta a la conclusió que correspon a l'Ajuntament encarregar-se a
costa seu d'estes labors, per la qual cosa votaran en contra de la proposta llevat
que es modifique la redacció d'aquest precepte.
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Obert el debat, per part del regidor Sr. De la Asunción Peiró s’expressa la
disconformitat del Grup Municipal PP amb la redacció d’una part de l’article 22,
relatiu al manteniment de la parcel·la, concretament de l’apartat 1, lletra c),
segons el qual entre les obligacions de les finques rústiques classificades figura
permetre o cedir a càrrec de l’Ajuntament de Xeresa, amb el conveni o cessió
prèvies, que es porten a terme les labors de cultiu, replantació o reforestació en
tota la superfície dels terrenys que l’hagen perdut com a conseqüència de
l’abandonament del cultiu, de l’incendi, del desastre natural o de l’acció humana
no degudament autoritzada.

ACTA DEL PLE

TERCER: Facultar l’Alcaldia a subscriure i firmar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte”.
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Com a conseqüència del debat, es proposa per l’Alcaldia, amb el consens de la
resta de membres presents, la modificació de la redacció del referit apartat, que
queda de la següent manera (en valencià):

Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’acord del
següent tenor literal (en valencià):
“Vista la necessitat d’habilitar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
en l’estat de despeses del vigent Pressupost General i
VIST: Que atenent a l’especificitat i situació de les despeses que es pretén
cobrir s’arriba a la conclusió que la seua habilitació dins del present exercici
resulta convenient per als interessos municipals.
ATÉS: Que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits objecte del
present expedient es financen per mitjà de baixes de crèdits d’altres parties no
compromeses i operació de crèdit, mitjans previstos en els articles 36.1 i 36.3 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del
títol sisé de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa al Plenari de la Corporació, l’adopció del següent acord:
1r. Concedir els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits que figuren
en annex a la present proposta, en el vigent Pressupost General:
Crèdits extraordinaris …………………………..

15.520,40 euros

Suplements de crèdits………………………….

82.694,45 euros
---------------------------Sumen . . . …. . . 98.214,85 euros
Página 6 de 8

ACTA DEL PLE

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2012
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Sotmesa a votació la referida proposta d’acord, amb el text resultant d’incorporar
l’esmena de modificació transcrita, resulta aprovada per unanimitat dels deu
membres presents.

Número: 2012-0007 Fecha: 09/08/2012

“c) Permetre o cedir a un tercer, a través de l’Ajuntament de Xeresa, per conveni
o cessió previs, l’ús de la finca. Aquest tercer haurà de portar a terme les tasques
de cultiu, replantació o reforestació en tota la superfície dels terrenys que l’hagen
perdut com a conseqüència de l’abandó del cultiu, d’incendi, de desastre natural o
d’acció humana no degudament autoritzada. Esta cessió serà per un mínim de 5
anys, i estarà en funció de l’ús a què es destina.”
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2n. Finançar els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, conforme a
tot allò que figura, d’igual manera, en l’annex a la proposta:
Baixes de crèdits de despeses…………………

98.241,85 euros.

En l’apartat de partides de despeses objecte de suplement de crèdit, per a l’obra
del poliesportiu municipal, no veu correcte que al seu dia no s’incloguera l’import
total en el pressupost per a 2012, sent que fa poc que s’aprovà aquest.
Quant a les partides de despeses objecte de minoració de crèdits, no veu correcte
que es renuncie a projectes que són importants per al municipi, com pot ser el de
la redona entre els carrers Xeraco i Doctor Miguel Vivó.
Per part del Sr. Alcalde es procedeix a contestar a les dites observacions, en el
sentit que s’especifica (de forma sintetitzada):
Amb relació al suplement de crèdit per a l’obra del poliesportiu municipal, que
aquesta és una obra que es paga anualment en virtut d’un conveni que es va
formalitzar per al compliment d’una sentència que va reconéixer el dret del
contractista, que des de fa uns anys s’està finançant d’aquesta manera, és a dir,
en base a romanents de crèdits que són renunciables, i que considera que és la
millor manera de finançar aquesta obligació que té l’Ajuntament de Xeresa, en
virtut d’una sentència, ja que l’altra alternativa seria contractar un préstec per a
atendre els pagaments anuals, opció aquesta última que no es pot permetre en
aquest moment l’Ajuntament de Xeresa.
Pel que fa a les partides de despeses objecte de minoració de crèdit, el Sr.
Alcalde matisa que els projectes que s’eliminen no són projectes nous dels que
l’Ajuntament vaja a renunciar, sinó que es tracta de sobrants de projectes
executats per import inferior al consignat en el pressupost municipal.
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Obert el debat, pel regidor Sr. De la Asunción Peiró, es realitza una sèrie de
manifestacions sent les següents (de forma sintetitzada):

ACTA DEL PLE

3r. Acordar igualment la seua exposició pública, i si no es presentaren
reclamacions, elevar automàticament a definitiva la seua aprovació, sense
necessitat de nou acord, procedint a la seua publicació per capítols.”

Número: 2012-0007 Fecha: 09/08/2012

------------------------------------Sumen……………… ...… 98.241,85 euros.
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El regidor Sr. De la Asunción Peiró indica que pensava que es tractava de
projectes nous als quals l’Ajuntament anava a renunciar.

Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, es computen sis vots a favor
(COMPROMÍS), cap vot en contra, i quatre abstencions (PP i PSOE), per la qual
cosa aquesta s’aprova, en els seus propis termes, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.

Abans de passar al torn de precs i preguntes, l’Alcalde-President pregunta si
algun grup municipal desitja sotmetre a la consideració del Plenari per raons
d’urgència, algun assumpte no comprés en l’ordre del dia que contenia la
convocatòria i que no tinga cabuda en el torn de precs i preguntes.
No es planteja cap moció d’urgència.
7. PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

6. MOCIONS D’URGÈNCIA
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Finalitza el debat amb la intervenció del Sr. Alcalde, fent constar que per la seua
part no té cap inconvenient a proposar totes aquelles modificacions del
pressupost que siguen necessàries, que açò és el fet més normal, ja que
conforme es va executant el pressupost van apareixent noves necessitats que
s’han de cobrir.

Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde va donar per acabat l’acte públic, alçant
la sessió a les vint-i-una hores i trenta-un minuts del dia fixat en
l’encapçalament. De tot això, com a Secretari, DONE FE.
EL SECRETARI,
DILIGÈNCIA: Per fer contar que la present Acta va ser aprovada, sense cap esmena, pel Plenari
de la Corporació, en sessió ordinària de data 26/07/2012. El Secretari.
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No se’n formularen.

