SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 29
DE MAIG DE 2014
ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó.
Regidors/es:
Sr. Josep García Ferrer.
Sr. Vicent Jesús Altur Grau.
Sr. Tomás Daviu Pellicer.
Sra. Ana Isabel Peiró Canet.
Sr. José Antoni Garcia Miragall.
Sr. Enric Xavier Naval Llorca.
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi.
Sr. Salvador de la Asunción Peiró.
Sra. María José Tavallo Martínez.
EXCUSA LA INASSISTÈNCIA:

A Xeresa, sent les 21,00 hores del
dia 29 de maig de 2014, es
reuneixen en primera convocatòria,
al saló de sessions de la casa
consistorial, els Srs./es Regidors/es
relacionats, amb la finalitat de
celebrar sessió ordinària del Plenari
de l’Ajuntament, sota la presidència
del Sr. Alcalde, Tomás Ferrandis
Moscardó, assistit pel Secretari de
la Corporació.
A continuació, obert l’acte públic pel
Sr. 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’ordre del
dia fixat en la convocatòria, amb el
següent resultat:

Sra. María José Roselló Sala.
Secretari:
Sr. Juan Manuel López Borrás

1.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE 24/04/2014
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Corporació assistents si tenen
alguna observació que realitzar a l’acta de la sessió ordinària del Plenari de
l’Ajuntament, que va tenir lloc el dia 24 d’abril de 2014, distribuïda juntament a la
convocatòria.
Sotmesa a votació la referida acta, resulta aprovada per la UNANIMITAT dels
deu membres presents, del total d’onze que conformen el nombre legal de la
Corporació.
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2.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE 9/04/2014
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Corporació assistents si tenen
alguna observació que realitzar a l’acta de la sessió extraordinària del Plenari de
l’Ajuntament de l’Ajuntament, que va tenir lloc el dia 29 d’abril de 2014, distribuïda
juntament a la convocatòria.
Sotmesa a votació la referida acta, resulta aprovada per la UNANIMITAT dels
deu membres presents, del total d’onze que conformen el nombre legal de la
Corporació.

3.- DECRETS DISPOSATS DES DE LA ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
S’informa dels decrets numerats del 198, de 22/04/2014, al 265, de
23/05/2014.
Amb relació al Decret núm. 2014-0236, de data 09/05/2013, el Sr. De la
Asunción Peiró, sobre aprovació de pagaments, pregunta a quin vehicle correspon
la pòlissa d’assegurança que s’especifica.
El Sr. Alcalde contesta que el dit vehicle és la furgoneta gran que utilitzen els
empleats de la brigada municipal d’obres i serveis.
Finalitzades les intervencions que han quedat reflectides, el Plenari de la
Corporació pren coneixement dels decrets especificats.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ
CRÈDITS 2/2014

DE

L’EXPEDIENT

DE

MODIFICACIÓ

DE

“Vista la necessitat d’habilitar crèdits extraordinari 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 romanent de tresoreria per a despeses
generals, per mitjà del que es preveu en l’article 36.1 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
Per aquesta Alcaldia-Presidència es proposa al Plenari de l’Ajuntament,
després de l’informe previ de la Intervenció municipal, l’adopció del següent acord:
PRIMER. Concedir en el vigent Pressupost General en el vigent Pressupost
General els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits que, per quantia de
207.55 3 , 65 euros, figuren en l’annex a la present proposta que obra en
l’expedient.
SEGON. Finançar els crèdits extraordinari i suplements de crèdits conforme
al següent:
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S’informa de la proposta d’acord del següent tenir literal (en valencià):

Romanent de tresoreria per a despeses generals de la Liquidació
pressupostària de 2013.
TERCER. Acordar igualment la seua exposició pública, i so no es
presentaren reclamacions, elevar automàticament a definitiva la seua aprovació,
sense necessitat de nou acord, procedint a la seu a publicació per Capítols.”
El Sr. Alcalde assenyala que la proposta d’acord ja ha sigut tractada per la
Comissió Informativa, resultant informada favorablement amb els vots a favor del
grup Compromís.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, es computen 7 vots a favor
(Compromís) i 3 abstencions (PP), la qual resulta aprovada, en els seus propis
termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de la Corporació.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2014

DE

RECONEIXEMENT

“Finalitzada la comptabilitat municipal de l’exercici 2013, s’ha constatat
l’existència de factures d’exercicis anteriors que no han pogut ser aplicades en el
procés d’execució pressupostària.
Atés que, en virtut del principi d’especialitat temporal, previst en l’article
176.1 del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, només poden imputar-se als crèdits de l’estat
de despeses de cada exercici les obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis
i la resta de prestacions o despeses en general que es realitzen en l’any natural del
propi exercici pressupostari, devent aplicar-se les despeses realitzades en exercicis
anteriors. Per mitjà del denominat “reconeixement extrajudicial de crèdits, previst
en l’art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, reconeixement que es reserva a la
competència del Plenari de la Corporació.
Vist l’informe emés a l’efecte per la Secretaria-Intervenció Municipal.
Aquesta Alcaldia proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord (en valencià):
PRIMER. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
d’exercicis anteriors per un import total de 228.751,47 euros, la relació dels quals
figura en l’expedient, amb descripció d’import, partida pressupostària, descripció
aplicació, número i data de document, tipus d’operació i any d’aplicació
SEGON. Donar trasllat al present acord a Secretaria-Intervenció perquè es
realitzen les operacions comptables de reconeixement de l’obligació i, si és
procedent, els pagaments pertinents.
TERCER. Condicionar el present acord a l’entrada en vigor de l’expedient de
modificació de crèdits que es troben en tràmit i finança el present reconeixement
extrajudicial.”
El Sr. Alcalde manifesta que la proposta d’acord ja ha sigut tractada per la
Comissió Informativa, la qual va resultar informada favorablement amb els vots a
favor del grup Compromís.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, es computen 7 vots a favor
(Compromís) i 3 abstencions (PP), per la qual cosa resulta aprovada, en els seus
propis termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de la Corporació.
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S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal (en valencià):

6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA
DE LA UA2 DEL SUP1 “HORTES”

“ATÉS: Que el Programa Integra per mitjà de gestió directa de la UA-2 del
SUP-1 HORTES es va aprovar definitivament per acord de Plenari de 07/09/2012, i
es va publicar en el DOGV de 07/09/2012. Seguint el tràmit previst, es va redactar
Projecte de Reparcel·lació Forçosa que es troba en tràmit actualment, havent-se
emés certificat per part del Registre de la Propietat sobre les finques incloses en
l’àrea reparcel·lable amb data 19/03/2013.
ATÉS: Com es desprén de les dades de drets aportats en la reparcel·lació, la
propietat està majoritàriament composta de propietaris de parcel·les de xicoteta
superfície de terra, que procedeixen d’herències i tractes en la mateixa població,
conformant una àrea molt entrellaçada en la qual abunda la propietat familiar.
ATÉS: La situació de crisi econòmica actual, a la qual no escapa la població
de Xeresa i que fins i tot reconeix la pròpia legislació valenciana en la Llei 1/2012,
de 10 de maig, de la Generalitat Valenciana, fa veure, juntament amb les
sol·licituds realitzades per alguns dels propietaris, que el procediment s’hauria
d’adaptar a aquestes circumstàncies proposant una fórmula el més assequible i
còmoda possible per al propietaris inclosos en el Programa en el seu deure de fer
càrrec de les corresponents càrregues del Programa, modificant els terminis
inicialment previstos.
ATÉS: El programa fa referencia en els seus terminis als establits en la LUV i
en el ROGTU. L’única previsió temporal d’aquestes normes és la prevista en l’article
332 ROGTU per a la gestió indirecta, sense que no existisca una previsió específica
de termini màxims en cas de gestió directa per l’administració. Aquesta falta de
previsió per a la gestió directa i l’actual conjuntura econòmica aconsellen introduir
una modificació puntual en les previsions del Programa en relació als termini en què
s’haja d’executar l’actuació integrada.
ATÉS: Que durant la tramitació de la Reparcel·lació els propietaris de tres
parcel·les afectades, renunciaren a participar en l’actuació. L’Ajuntament, en
permetre únicament la retribució el metàl·lic, ha assumit l’obligació d’adjudicar-se
les parcel·les dels propietaris que renunciaven, pagant en el moment d’aprovació i
inscripció de la reparcel·lació, les indemnitzacions corresponents al valor inicial del
sòl als seus respectius propietaris.
ATÉS: L’increment de costos que aquesta circumstància suposarà, el temps
transcorregut des de l’aprovació del Programa, i el criteri de prudència al qual
obliga la delicada situació financera per la qual travessen totes les corporacions
locals en aquests moments, convé efectuar una justificació detallada dels
compromisos financers que adquireix l’Ajuntament com a agent urbanitzador per a
aconseguir l’execució de les previsions del programa.
A aquests efectes s’ha redactat pels autors del programa a petició municipal
la denominada: “Proposta de modificació del programa d’actuació integrada de la
UA 2 del SUP-1 “Hortes” relativa a: terminis d’execució del programa,
fraccionament quotes d’urbanització i compromisos de finançament de
l’Ajuntament.
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S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:

La modificació del programa no inclou normes urbanístiques ni va
acompanyat d’instrument de planejament, per la qual cosa no serà necessària la
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La proposta de modificació s’ha efectuat respectant els següents
FONAMENTS LEGALS
PRIMER. PROCEDIMENT
El procediment per a introduir qualsevol modificació els plans i programes
exigits que se seguisca el mateix tràmit que per a la seua aprovació inicial. Per això
la proposta haurà de ser exposada al públic, d’acord amb el que es preveu en
l’article 272 del Reglament d’Ordenament i Gestió Territorial i Urbanística
Valenciana ROGTU:
Informació al públic de la iniciativa de gestió directa
1. La informació pública es realitzarà per mitjà d’anunci publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat i, simultàniament o amb posterioritat, en un periòdic
d’àmplia difusió en el municipi.
Es remetrà notificació formal i individualitzada als interessats i als qui
consten en el Cadastre com a titulars de drets afectats per l’actuació proposada.
2. En no tractar-se d’un procediment selectiu, s’exposarà al públic
conjuntament l’alternativa tècnica i la proposició jurídica econòmica, que es
presentaran de forma oberta.
En l’anunci de la informació pública es farà constar la possibilitat de formular
al·legacions al contingut de la documentació anteriorment assenyalada en el termini
de 20 dies a comptar des del dia següent a l’última publicació de l’anunci o des de
la recepció de l’avís si és posterior. L’anunci haurà de fer referència expressa al
règim de gestió directa adoptat per l’actuació i, en conseqüència, a no haver lloc ni
a la presentació d’alternatives tècniques ni proposicions juridicoeconòmiques.
3. Iniciada la tramitació per gestió directa es requerirà la conformitat del
Plenari de l’Ajuntament en els supòsits de gestió directa municipal i del Conseller
competent en matèria de territori en gestió directa autonòmica perquè puguen
aprovar-se altres programes alternatius.
SEGON. APROVACIÓ
Després de l’exposició pública, es procedirà a l’aprovació del programa en la
forma indicada en l’article 273 del Reglament d’Ordenament i Gestió Territorial i
Urbanística Valenciana.
“1.Conclosos els tràmits d’exposició pública i contestació d’al·legacions
procedirà aprovar el programa d’actuacions integrada per gestions directa, estimant
o desestimant les al·legacions presentades.
2. La competència per a l’aprovació correspondrà al Plenari de l’Ajuntament
en règim de gestió directa municipal i l’òrgan competent de la Conselleria titular de
la competència sectorial en gestió directa autonòmica".
3. El termini màxim per a resoldre sobre l’aprovació serà de 30 dies des de
la data en què fóra possible adoptar l’acord corresponent.
S’ha d’entendre com data en què fóra possible adoptar l’acord, aquella en què
l’administració actuant dispose de tots els informes preceptius o, havent
transcorregut el termini per a la seua emissió aquesta no s’haguera produït, no
interrompent-se per això la tramitació del procediment.
4. En gestió directa l’Urbanitzador notificarà l’acord d’aprovació del
programa als qual consten com a interessats en les actuacions i publicarà l’anunci
corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de
la Província si el pla conté normativa urbanística. En aquells supòsits que el
programa vaja acompanyat d’un instrument de planejament d’aprovació definitiva
autonòmica, l’eficàcia del programa quedarà condicionada a l’aprovació definitiva de
l’instrument de planejament que l’acompanya.”
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seua publicació, ni la seua aprovació autonòmica.
TERCER. COMPETÈNCIA
D’acord amb l’article 22-2-c de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local és competència del Plenari l’aprovació que pose fi a la tramitació municipal
dels plans.
QUART. SOBRE ELS TERMINIS PROPOSATS
La LUV va derogar el contingut de termini màxim legal que estava regulat en
l’antic article 29.5 de la LRAU, sense que l’article 126 i 128 de la Llei en aquests
moments vigent preveja uns terminis determinats en el cas de la gestió directa de
programes, no resultant d’aplicació l’article 332 del ROGTU que regula els terminis
màxims en cas de gestió indirecta dels PAI.
Si estan plenament vigents les limitacions previstes en els articles 5 i 20 del
RD 1093/1997 pel qual s’aprova el reglament d’execució de la Llei Hipotecària en
matèria d’inscripció d’actes de naturalesa urbanística, els quals preveuen que la
nota marginal d’inici del procediment de reparcel·lació tindrà una vigència de tres
anys, i una vegada inscrita la reparcel·lació l’afecció de les noves finques a
l’alçament de les càrregues de la urbanització tindrà una vigència màxima de set
anys, dins del termini de la qual haurà d’haver-se aprovat el compte de liquidació
definitiva.
També resulta d’aplicació la previsió de l’article 425 del ROGTU que obliga a
redactar el text refós de la reparcel·lació per a la seua efectiva inscripció registral
en el termini de dos mesos des que l seua aprovació definitiva siga ferma en via
administrativa.
Tenint en compte la dificultat general que existeix per a la tramitació
d’instruments urbanístics, per la seua complexitat documental i de procediments, i
vista l’actual conjuntura econòmica convé escometre de forma immediata la gestió
urbanística de transformació jurídica de les propietats afectades a través de la
reparcel·lació. Per a escometre amb posterioritat les obres d’urbanització que
transformaran físicament la unitat amb un criteri de màxima prudència respecte
dels terminis d’execució de les obres.
Per tot això, es considera adequat que el programa establisca un termini
prudencial de 3 anys per a aprovar i inscriure la reparcel·lació des de la data en què
es va efectuar la Certificació de Domini i Càrregues i es va inscriure la nota
marginal d’inici del procés de reparcel·lació. Aquesta previsió fins i tot podria ser
prorrogada per altres tres anys d’acord amb el que es preveu en l’article 5 del RD
1093/1997.
Inscrita la reparcel·lació l’Ajuntament disposarà d’un termini de 5 anys per a
l’execució de les obres fins a la recepció provisional d’aquestes, i quedaran altres
dos anys de vigència del programa, per a la recepció definitiva de les obres
d’urbanització i l’aprovació del compte de liquidació definitiva.
Aquesta seqüència d’actuació un poc més llarga del que és habitual és
legalment admissible en els casos de gestió directa municipal, com el present, on ni
tan sols és preceptiva la presentació del Projecte d’Urbanització juntament amb el
PAI (art. 128.2 LUV), tampoc és determinant la possible fluctuació dels valors de
sòl ja que en aquest PAI no hi ha coeficient de bescanvi en establir-se la retribució
en diners (art. 128.4 LUV) ni tampoc queda vinculat intemporalment un tercer, ja
que no hi ha agent urbanitzador privat (arts. 117.4 y 119.2 LUV). Tampoc regeix
un import de càrregues de PAI com a màxim repercutible als propietaris (art. 128.4
i 127.2.e LUV).
QUATRE. FRACCIONAMENT PRIMERA QUOTA
La LUV permet en cas de gestió directa, el cobrament anticipat de les quotes
de les obres d’urbanització corresponents al cost de les obres l’execució de les quals
es troba prevista en els mesos següents a la seua emissió. Això no obstant, l’article

El Sr. Alcalde assenyala que la proposta d’acord s’ha emés per a ajudar als
propietaris afectats, en el sentit d’allargar al màxim el termini per a iniciar la
urbanització (tres anys des de la inscripció en el Registre de la nota marginal d’inici
de la reparcel·lació), sense perjudici de la possibilitat de prorrogar aquest arribat el
cas, així com per a dividir l’anomenada “quota 0”, en tres terminis, per a donar la
màxima facilitat de pagament als interessats.
Pren la paraula el Regidor Sr. De la Asunción Peiró, qui assenyala que el grup
del PP està conforme amb la proposta, però que troba a faltar la convocatòria d’una
reunió prèvia per a explicar als grups de l’oposició aquest assumpte.
El Sr. Alcalde diu que el que se sotmet hui a la consideració del Plenari s’ha
comentat prèviament en diverses ocasions, i que no es cap novetat, com tampoc ho
és que els tècnics municipals tenen un horari d’atenció al públic per a poder
resoldre els dubtes que se’ls plantegen.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta aprovada, en els
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181 del mateix cos legal obliga a atorgar un ajornament de pagament als
propietaris que acrediten insuficiència financera, en establir el Programa el metàl·lic
com a única forma de retribució possible. Per això el programa permet que el
fraccionament de la quota o siga fraccionada d’acord amb la proposta formulada.
CINQUÉ. COMPROMISOS FINANCERS DE L’AJUNTAMENT
L’article 128-3 de la Llei Urbanística Valenciana obliga que en cas de gestió
directa l’Ajuntament efectue un:
…. descripció detallada dels compromisos
d’inversió i gestió que contrau l’administració actuant i la disponibilitat de recursos
pressupostaris per a finançar l’actuació sense ingressar quotes d’urbanització, en
previsió de la retribució en terrenys o de l’impagament d’elles, encara que siga
parcialment, per un valor mínim equivalent al 5% de les càrregues d’urbanització.”
Durant la tramitació de la Reparcel·lació, els propietaris de tres parcel·les
afectades renunciaren a participar en l’actuació, això suposa un increment de
costos, a més el temps transcorregut des de l’aprovació del Programa, i el creiteri
de prudència al qual obliga la delicada situació financera per la qual travessen totes
les corporacions locals resulta convenient efectuar una justificació detallada dels
compromisos financers que adquireix l’Ajuntament com a agent urbanitzador per a
aconseguir l’execució de les previsions del programa.
Per tot el que s’ha indicat anteriorment, es proposa l’adopció del següent
ACORD DE PLENARI
PRIMER. Se sotmet a informació pública durant VINT DIES la “Proposta de
modificació del programa d’actuació integrada de la UA 2 del SUP-1 “Hortes”
relativa a: terminis d’execució del programa, fraccionament quotes d’urbanització,
compromisos de finançament de l’Ajuntament.
D’acord amb el que s’estableix en l’article 272 del Reglament d’Ordenació i
Gestió Territorial i Urbanística Valenciana, la informació pública es realitzarà:
-Per mitjà d’anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat, i en un
període d’àmplia difusió al municipi. Així mateix, s’haurà d’inserir en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal en compliment de l’article
11 de la Llei de Sòl.
-Es remetrà notificació formal i individualitzada als interessats i a aquells
que consten en el cadastre com a titulars de drets afectats per l’actuació
proposada.
SEGON. Durant aquest termini de modificació diligenciat haurà de trobar-se
depositat, per a la seua consulta pública, en l’Ajuntament.”

seus propis termes, per la UNANIMITAT dels deu membres de la Corporació
presents, dels d’onze que conformen el seu nombre legal.

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
“ROTONDA DE LA PELLERÍA”

“Vist el Projecte d’Urbanització d’iniciativa municipal, per a l’execució de la
“Rotonda de La Pelleria”, redactat per Pablo Aldeguer Muñoz, Arquitecte.
Vist l’informe tècnic emés sobre aquest, així com l’informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atés el que és disposat per l’article 152 de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, Urbanística Valenciana (LUV), del següent tenor literal: “Els projectes
d’Urbanització defineixen els detalls tècnics de les obres públiques previstes pels
Plans. Es redactaran amb precisió suficient per a poder, eventualment, executar-los
davall direcció de tècnic distint al seu redactor. Tota obra pública d’urbanització, ja
siga Integrada o Aïllada, exigeix l’elaboració d’un Projecte d’Urbanització, la seua
aprovació administrativa i la publicació prèvia d’aquesta en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.”
Atés que la informació pública ha de realitzar-se en els termes regulats en
els articles 90.2 i 83.2.a) de la LUV, això és: “a) Informació pública, per un període
mínim d’un mes, anunciada en el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana” i en un
diari no oficial d’àmplia difusió en al localitat. Durant aquest termini, el projecte
diligenciat del Pla haurà de trobar-se depositat, per a la seua consulta pública, en
l’ajuntament o ajuntaments afectats pel canvi d’ordenació”.
Per mitjà del present se sotmet a la consideració del Plenari de la
Corporació, proposta d’acord en els següents termes:
PRIMER. Sotmetre a informació pública, per un termini d’un mes, comptat a
partir de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en
el Butlletí de la Província de València, el PROJECTE D’URBANITZACIÓ “ROTONDA DE
LA PELLERÍA”.
La informació pública s’anunciarà per mitjà d’edicte en el tauler municipal,
en un diari d’informació general editat a la Comunitat Valenciana i, posteriorment o
simultàniament, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, advertint la
possibilitat de formular al·legacions durant el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la publicació en el referit Diari Oficial.
SEGON. Concloses les anteriors actuacions, procedir, si és el cas, a la seua
aprovació definitiva, amb resolució de les al·legacions que s’hagueren presentat.
TERCER. Notificar en legal forma aquest acord als interessats.”
Pel Sr. Alcalde s’assenyala que l’assumpte de la rotonda ja ho va plantejar al
començament de la present legislatura, comentant-ho amb Avelino, quan era
Alcalde de Xeraco, i que va mantenir una reunió amb Enrique Crespo, quan era
responsable de carreteres de Diputació de València, però que el tema es va
paralitzar arran de la imputació d’aquest últim en el “cas Emarsa”. Continua el Sr.
Alcalde assenyalant que ha représ el tema, comentant-lo amb Isidro Prieto, actual
responsable de carreteres de Diputació de València, qui s’ha compromés
verbalment a formalitzar un conveni singular de col·laboració per a l’execució de la
rotonda, per la qual cosa es tracta d’anar avançant els tràmits per a quan s’haja de
firmar el dit conveni.
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S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal (en valencià):

Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, es computen deu vots a
favor, resultant aprovada, en els seus propis termes, per la UNANIMITAT dels deu
membres de la Corporació presents, del total d’onze que conformen el seu nombre
legal.
8. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL SERVEI CULTURAL DE LA MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS DE LA SAFOR

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Circuit Cultural de la Mancomunitat naix al febrer de 1990, per la
inquietud de quatre municipis a fi d’optimitzar els recursos culturals dels seus
municipis. Un any després, i en incrementar-se el nombre de municipis inscrits i per
evitar problemes de facturació i rebre subvencions, el Circuit Cultural entra a
formar part de la Mancomunitat de Municipis de la Safor com un servei voluntari
més.
Des de la seua creació, el Circuit Cultural ha anat evolucionant a petició dels
diferents Regidors de Cultura. En l’actualitat la forma de funcionament i de treballar
és la següent.
Com a servei voluntari que és, el municipi interessat a participar sol·licita la
seua adhesió a través d’un acord de Plenari, així com també decideix la quantitat
econòmica que va a destinar-hi. Una part d’aquesta quantitat va destinada a
despeses comunes: personal, material d’oficina, reparació de maquinària, telèfon,
etc., i la resta per a realitzar activitats (activitats que sempre són les que marca el
Regidor de Cultura de cada municipi). La quantitat econòmica es pot incrementar
segons les necessitats del municipi. Una vegada obtingudes les subvencions, també
són distribuïdes proporcionalment a la quantitat aportada; és a dir, com una
cooperativa.
Si un municipi incrementa l’aportació, disminueix les despeses comunes (ja
que són quantitats fixes) dels altres municipis; per tant tenen més diners per a fer
activitats.
Com s’ha dit, el servei es finança amb les aportacions dels municipis i amb
les subvencions, que des de la Mancomunitat es gestionen per a aquest servei. En
acabar cada exercici, es realitza una liquidació del servei, que en funció de si el
resultat és de superàvit o dèficit, es tornen diners als municipis o se’ls gira un rebut
addicional.
A banda d’assessorament, tramitació de campanyes, subvencions i ajudes,
un municipi disposa de diferents projectes en els quals pot participar si ho desitja.
El programa del Circuit Cultural és el següent: Projecte artístic, projecte
audiovisual, projecte musical, projecte teatral, projecte d’oci i esplai, projecte
literari, i col·laboracions.
A l’hora de programar activitats, a cada municipi se li fa un tractament
personalitzat, tenint en compte que a més activitats en comú, més rendibilitat es
traurà.
Per allò exposat, es sotmet a la consideració del Plenari la següent,
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER: Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Xeresa, al Circuit Cultural
de la Mancomunitat de Municipis de La Safor, a fi d’optimitzar els recursos culturals
del municipi.
SEGON: Facultar a la Alcaldia per a l’execució del present Acord, així com
per a decidir la quantitat econòmica que va a destinar el municipi de Xeresa,
segons les necessitats de cada moment.
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S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:

TERCER: Donar trasllat del present Acord a la Mancomunitat de Municipis de
La Safor, per al seu coneixement i efectes.”
El Sr. Alcalde manifesta que encara que l’Alcaldia siga l’òrgan competent per
a autoritzar determinades despeses en matèria de Cultura, dins dels límits marcats
pel pressupost municipal, l’adhesió a aquest servei de la Mancomunitat ha
d’aprovar-se pel Plenari de la Corporació, de conformitat amb el que disposa la Llei
de Bases de Règim Local.
El Regidor Sr. De la Asunción assenyala que el grup del PP s’abstindrà pel fet
que la proposta d’acord no especifica la quantitat concreta que, per al municipi de
Xeresa, suposarà la prestació d’aquest servei per part de la Mancomunitat.
El Sr. Alcalde assenyala que la previsió de despesa és exactament la que
contempla el pressupost municipal aprovat pel Plenari de la Corporació, i que
l’adhesió, en si mateixa, no suposarà increment de la despesa.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, es computen 7 vots a favor
(Compromís) i 3 abstencions (PP), per la qual cosa resulta aprovada, en els seus
propis termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la
Corporació.
9. MOCIÓ PER LA QUAL SE SOL·LICITA LA CONSTITUCIÓ D’UNA MESA
DÀMBIT AUTONÒMIC PER AL CONTROL DEL DESENVOLUPAMENT I
APLICACIÓ DE LA LLEI DE REFORMA LOCAL

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
El passat 30 de desembre es va publicar en el Boletín Oficial del Estado la
Llei 7/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local que va entrar en vigor l’endemà de la seua publicació, tal com s’establix en la
Disposició Addicional 6a.
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions
polítiques i sindicals que accionen inicialment la petició, han mostrat el seu rebuig
al contingut d’esta norma i en defensa d’una reforma que contemplara, no sols la
consolidació de les competències municipals, sinó el finançament suficient de les
mateixes. Això no és obstacle perquè estes entitats complisquen amb la seua
obligació de participar en el desplegament de la llei i de la seua aplicació, i això a fi
de garantir el manteniment dels servicis, les ocupacions i la qualitat, eficàcia i
eficiència d’aquells.
Dins de la norma esmentada, la Disposició Addicional 15a i les Disposicions
Transitòries 1a, 2a i 3a de la llei establixen distints terminis d’assumpció per part
de les comunitats autònomes de competències en matèries relatives a Educació,
Sanitat, Servicis Socials i Inspecció Sanitària l’exercici de les quals s’ha realitzat
pels municipis, diputacions o entitats equivalents. Este mandat exigix per part de
les comunitats autònomes la prèvia elaboració d’un pla per a l’avaluació,
reestructuració i implantació dels servicis ja que hauran d’assumir la cobertura
immediata d’estes prestacions de servicis en els terminis que marca la Llei.
Així mateix, en este marc d’adaptació a la norma, moltes de les decisions
que hauran d’adoptar les diferents administracions públiques afecten la seua
potestat d’autoorganització i al seu torn, tindran repercussió directa sobre les
condicions de treball del personal al seu servici, per la qual cosa tal com establix
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S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:

l’article 37.2a) de l’EBEP i l’article 154.3a) de la Llei d’Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana, hauran de ser negociades amb les Organitzacions
representatives.
Per tot això se sotmet a la consideració del Ple de la Corporació l’adopció del
present Acord:
PRIMER: Instar a Presidència de la Generalitat perquè tracte tan
ràpidament com siga possible el pla d’avaluació, reestructuració i implantació de
serveis previstos en la Llei i això a través de l’aprovació de les mesures següents:
1ª.- Constitució urgent d’una Mesa de Diàleg i Negociació d’àmbit autonòmic
per a estudiar i acordar les línies i procediments per a portar avant el Pla previst en
la Llei.

2ª.- Compromís de garantir el manteniment dels servicis i les ocupacions,
així com la qualitat, eficàcia i eficiència d’aquells.
3ª.- Garantir la participació en la mateixa de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies i els sindicats representatius en l’àmbit de les Administracions
Locals Valencianes.
SEGON: Traslladar del present Acord a la Federació Valenciana de Municipis
i Províncies, i a les organitzacions polítiques i sindicals que accionen inicialment la
petició.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, es computen 7 vots a favor
(Compromís) i 3 abstencions (PP), la qual resulta aprovada, en els seus propis
termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la Corporació.
10. MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS, SOBRE TRAÇABILITAT DE PRODUCTES
AGRÍCOLES

“La traçabilitat aplicada als aliments és la capacitat per a poder seguir el moviment
d'un aliment a través de les etapes especificades de la producció, transformació i
distribució. La finalitat de la traçabilitat no és altra que poder identificar un
producte des de qualsevol punt del camí que recorre des de la seua obtenció fins
que arriba al consumidor final, be siga dins dels processos de producció,
transformació o adquisició com a primera matèria dins del procés de conformació
d'un altre producte
La capacitat de poder seguir la pista dels aliments des de el seus orígens fins el seu
consum al llarg de totes les etapes de producció, transformació i distribució dóna la
possibilitat de trobar els punts febles que poden provocar problemes de seguretat
alimentària. D'aquesta manera si es presenta qualsevol problema, contaminació o
alteració del producte alimentari es disposa tota la informació per poder localitzar-lo
dins de la cadena alimentària, doten a les autoritats responsables de la seguretat
alimentària d'aplicar les mesures que consideren oportunes.
Per altra banda, ha anat creixen progressivament durant els darrers anys l'interés
dels consumidors per conéixer tota la informació referent als productes alimentaris
que adquireixen per la qual cosa les autoritats deuen d'oferir tota la informació
pertinent per tal que els consumidors tinguen les garanties necessàries perquè no
siguen víctimes de frau quan adquireixen aliments.
Lamentablement, com tots som coneixedors, el camp valencià pateix una elevat
nombre del robatoris, així com un intolerable nombre de casos de falsificació dels
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S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:

mecanismes de traçabilitat (DATA), l'objectiu del qual és garantir que els productes
agraris tenen un origen lícit, controlat i que són aptes per al seu consum.
El Decret 75/2012 de 18 de maig, del Consell regula l’obligatorietat de mantenir la
traçabilitat en los productes agrícoles de la Comunitat Valenciana i la seua primera
comercialització. Per altra banda, l'Ordre 11/2013, de 13 d’agost, de la Conselleria
de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns
aspectes del Decret 75/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es regula
l’obligatorietat de mantenir la traçabilitat en els productes agrícoles de la Comunitat
Valenciana i en la seua primera comercialització i específicament l'ús del DATA
(Document d'Acompanyament i Traçabilitat Agrícola). La normativa europea
mitjançant els reglaments comunitaris RE (CE)178/2002 del Parlament Europeu i
del Consell de 28 de gener de 2002, RE (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del
Consell de 29 d'abril de 2004, RE (CE) 183/2005 del Parlament Europeu i del
Consell de 12 de gener de 2005, dictamina l'obligació de garantir la traçabilitat al
llarg de totes les etapes de la producció, transformació i distribució d'aliments,
pinsos i animals destinats per al consum o elaboració de productes alimentaris.
Pels motius abans esmentats, el Grup Municipal Coalició Compromís eleva al Ple de
l’Ajuntament de Xeresa, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els acords
següents:
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Xeresa insta al Consell de la Generalitat Valenciana a
implementar el més prompte possible els mecanismes de control necessaris per a
garantir la traçabilitat dels productes agraris.”
El Regidor Sr. De la Asunción Peiró manifesta que el grup municipal del PP
votarà en contra per considerar que el Consell de la Generalitat Valenciana està
fent tot el suficient per garantir la traçabilitat dels productes agraris.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, es computen 7 vots a favor
(Compromís), i 3 en contra (PP), la qual resulta aprovada, en els seus propis
termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la Corporació.

11. MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE REFORMA DEL SECTOR ELÈCTRIC

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat mes de juliol, el Govern de l'Estat va iniciar un procés de profunds
canvis normatius agrupats en la denominada Reforma Energètica. Recentment ha
aprovat també l'avantprojecte de Llei del Sector Elèctric que ha remés a les Corts
per a la seua tramitació urgent i entrada en vigor immediata.
No és acceptable que una reforma de la profunditat i abast d'esta, que
modifica una llei vigent durant els últims 16 anys, es realitze en a penes quatre
mesos sense transparència ni una adequada discussió amb els agents implicats.
La reforma de la llei del sector elèctric afecta directament les corporacions locals
en tres qüestions de gran importància:
• En primer lloc pel fet que suposarà una forta i nova pujada –Ja ho ha fet en
un 60% en els últims 5 anys- del preu de l'electricitat a l'augmentar-se el
seu terme fix. El cost de l'electricitat sempre ha sigut una part rellevant del
pressupost municipal, que a més ara es veurà subjecte a periòdics ajustos
previsiblement sempre a l'alça. A més la reforma permetrà a les companyies
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elèctriques comercialitzadores tallar el subministrament elèctric fins i tot per
als servicis essencials: bombers, centres sanitaris, col·legis, etc.
En segon lloc, esta pujada de la factura afectarà encara més els ciutadans
en situació econòmicament vulnerable, agreujant el problema de la pobresa
energètica, que s'estima patix ja un 10% de la població, i al que hui ja molts
ajuntaments han de fer front des dels seus servicis socials.
Finalment tindrà un impacte negatiu sobre l'activitat econòmica del municipi
perquè manté la moratòria en la construcció de noves plantes renovables,
reduint la retribució en les existents i bloquejant l'autoconsum, la qual cosa
suposa la destrucció d'ocupacions vinculats directament o indirectament al
sector, la pèrdua d'inversions, la reducció de la recaptació associada al
desenrotllament de noves instal·lacions o l'augment de costos a xicotets
comerciants i indústries per l'augment de les tarifes.
La reforma assenyala a les renovables com a úniques responsables de la
insostenibilitat econòmica del sistema elèctric, sotmés a un deute creixent
que el govern no està sabent resoldre. És novament necessari assenyalar
que:
Les renovables poden ser proveïdores de la major part de l'energia elèctrica
que consumim. Com a exemple els primers 9 mesos de l'any han aportat el
40% de l'energia elèctrica consumida, no obstant això des de 2009
s'apliquen polítiques d'ofegament de les energies renovables, en benefici del
carbó, el gas i la nuclear. La reforma aprofundix en aquest desgavell,
mantenint la moratòria de construcció de noves plantes, modificant a la
baixa retribucions per a les plantes ja construïdes i amb disseny retributiu
no predicible a futur.
L'autoconsum, una realitat que caldrà i s'imposarà prompte per costos i
senzillesa, amb la que el ciutadà pot cedir part de l'electricitat que genera a
la xarxa quan no la consumisca, evitant pèrdues per transport i avançant en
democratització i sobirania energètica, ha sigut bloquejat amb un peatge
sobre la generació que no s'ha realitzat en cap altre país del món.
Com s'ha assenyalat, les renovables vénen sent una font de riquesa al
nostre país, generant quantiosos ingressos per a molts ajuntaments, per
l'àmplia dispersió territorial de moltes instal·lacions de potències
relativament baixes, en contrast amb les grans centrals de combustible
fòssil i nuclear. Inclús més important és la seua demostrada capacitat de
generació d'ocupació, des de l'enginyeria i fabricació de panells solars i
aerogeneradors, fins a la instal·lació i el manteniment, amb capacitat de
revitalitzar l'activitat econòmica de mitjanes i xicotetes poblacions.
A més l'eficiència, l'estalvi, l'autoconsum i les renovables són instruments
necessaris per a reduir les importacions energètiques. En un país amb una
altíssima dependència (un 80% quan la mitjana de la Unió Europea és del
50%), hauria de ser prioritari un canvi del model energètic per a protegirnos de l'alça dels preus del petroli i el gas.
Les primes a les renovables són una compensació que retribuïx els costos
ambientals, socials i de subministrament que la resta de fonts no
internalitzen, sent anàlogues a altres quantioses primes o incentius que
reben les energies convencionals més enllà de la seua retribució de mercat.
Les renovables a més abaixen el preu majorista de l'electricitat.
El conjunt de mesures impulsades, ja aprovades o en tramitació:
Pretén solucionar el dèficit de tarifa –El deute que l'estat té amb
l'elèctriques- amb l'augment de la recaptació per mitjà del creixement del
consum elèctric i del preu que paguen els consumidors, sense entrar a
resoldre problemes reguladors de fons ni limitar els beneficis caiguts del cel

2.- Emplaça al Govern a respectar els compromisos adquirits en matèria de
reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, impuls de les energies
renovables i estalvi energètic.
3.- L'Ajuntament al seu torn es compromet a l'impuls de l'eficiència, l'estalvi
i les renovables en l'àmbit de les seues competències, com estem fent fins ara.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, se computen 7 vots a favor
(Compromís) i 3 abstencions (PP), la qual resulta aprovada, en els seus propis
termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la Corporació.
12. MOCIÓ DEL GRUO COMPROMÍS PER A AUGMENTAR L’OCUPACIÓ
PÚBLICA EN EL SECTOR D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:
“Exposició de motius
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que reben fa anys nuclears i hidràuliques, la propietat dels quals és de les
grans elèctriques.
• Ha modificat l'estructura del rebut augmentant el pes de la part fixa de la
mateixa no associada al consum d'energia i per tant desincentivant l'estalvi i
l'eficiència en el consum, suposant pujades d'aproximadament un 10% en
un consumidor mitjà amb una potència contractada de 5 kW.
• L'avantprojecte de Llei del Sector Elèctric entra en contradicció amb avanços
cap a la sostenibilitat. En concret amb la Llei 8/2013 de Rehabilitació i
l'actualització del Codi Tècnic de l'Edificació, que ha elaborat el Ministeri de
Foment per a reactivar l'economia i crear ocupació a través de l'autoconsum,
l'eficiència i la rehabilitació energètica d'edificis en compliment de les
Directives Europees d'Eficiència Energètica. Amb esta reforma elèctrica serà
en la pràctica inviable.
Amb este conjunt de mesures no s'impulsa la lluita contra el canvi climàtic
des del sector de la generació d'electricitat, que en 2012 va ser el que més va
contribuir amb un 23,5% del total a les emissions de CO2. L'últim informe del Panell
Governamental sobre Canvi Climàtic, fet públic a finals de setembre de 2013,
confirma l'augment de les temperatures i la reducció de precipitacions i de l'aigua
disponible en els països de l'arc mediterrani. El nostre país serà un dels més
afectats d'Europa. Retardar la reducció d'emissions ens col·locarà en una situació
molt més difícil en un futur molt pròxim.
Espanya, com la resta dels socis europeus, va acordar al març del 2007
complir tres objectius per a l'any 2020: reduir en un 20% les emissions de gasos
d'efecte d'hivernacle respecte a 1990, millorar en un 20% l'eficiència energètica i
aconseguir el 20% d'energia primària d'origen renovable. La Comissió Europea ja
ha manifestat la seua preocupació per l'amenaça que suposa la política elèctrica del
govern en el compliment d'estos compromisos.
Finalment, cal insistir en el fet que esta reforma s'ha preparat sense
participació dels afectats, ni ciutadans, ni administracions afectades, ni
consumidors ni empreses del sector, i amb severes crítiques tant de l'òrgan
regulador, la Comissió Nacional de l'Energia, com de la Comissió Nacional del
Mercat de la Competència.
Per tot això, COMPROMÍS eleva al Ple de l'Ajuntament els següents:
ACORD:
1.- Mostrar el rebuig a l'avantprojecte de llei de reforma del sector elèctric
que ha aprovat El Govern.

Els llocs de treball oferits per les administracions locals valencianes han
caigut en l'últim lustre un 87% com a conseqüència de les limitacions a l'ocupació
pública imposades pel RDL 20/2012 i les successives lleis de pressupostos generals
de l'Estat.
Aquest plantejament polític només ha aconseguit reduir la qualitat i els
serveis a la ciutadania, generant precarietat, cosa que fa necessària una crida
perquè el Govern d'Espanya promoga un canvi urgent en la legislació que permeta
cobrir vacants i garantir la prestació de serveis de qualitat.
Les organitzacions polítiques i sindicals baix ressenyades denuncien que des
del començament oficial de la crisi econòmica actual, les causes de la qual tenen el
seu origen en decisions polítiques contràries a la intervenció pública per a corregir
el model productiu, un dels elements afectats ha sigut l'ocupació pública, que al
País Valencià ha significat una reducció de 1.000 ocupacions de mitjana per any.
En les administracions locals del País Valencià, les restriccions polítiques a
l'ocupació, i en concret a l'ocupació pública de caràcter permanent (personal laboral
indefinit o funcionaris de carrera) tenen conseqüències nefastes.
A partir de les dades brutes d'oferta pública d'ocupació entre els anys 2008 i
2013 permeten aconseguir algunes conclusions entorn d'aquesta qüestió.
De l'anàlisi de les dades brutes del període de referència es desprén amb
caràcter general que fins a 2009 es manté un impuls inercial de l'ocupació pública
oferida. A partir d'aqueix moment el descens és sistemàtic caient brutalment
l'oferta d'ocupació.
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València
Alacant
Castelló
Total País Valencià

El Regidor Sr. De la Asunción assenyala que el Ministeri sí que permet que
les administracions públiques subscriguen contractes de treball, que el que
prohibeix és que es traguen noves places de funcionaris, per no poder-se assumir
en l’actual context econòmic, per la qual cosa el grup municipal PP votarà en contra
d’aquesta proposta d’acord.
El Sr. Alcalde assenyala que el Govern central pose restriccions fins i tot
perquè s’oferten places que estan cobertes interinament, sense que no hi haja cap
increment de despesa, encara que siga per jubilació de funcionaris, com és el cas
de Xeresa, en què la convocatòria de proves selectives per a la plaça d’auxiliar
administratiu s’ha impugnat per via judicial, per part de la Delegació del Govern a
la Comunitat Valenciana. El Sr. Alcalde manifesta que el Govern central hauria de
controlar que la despesa de personal s’execute dins d’uns límits, però no impedir
que es convoquen oposicions per a llocs que estiguen ocupats interinament ja que
això va en contra de l’autonomia local i la potestat d’autoorganització de les entitats
locals.

16

Codi . Validació : ARFRZ5NLQZG357A2QSGS9ES2D | Verificació : http://xeresa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 16 de 20

La caiguda de 2010 coincideix amb la primera reducció en el marc de la llei dels
PGE de la taxa de reposició d'efectius, restricció a la inCorporació de personal que
s'ha mantingut i fins i tot endurit fins a l'actualitat.
Dins d'aquesta política de restriccions s’ha de cridar l'atenció sobre l'ínfim
percentatge de persones amb discapacitat que han pogut accedir a l'ocupació
pública en aquest període, ja que mentre l'article 59 EBEP, indica que “en les
ofertes d'ocupació pública es reservarà un contingent no inferior al set per cent de
les vacants per a ser cobertes entre persones amb discapacitat”, de les 3.602
places de l'oferta pública acumulada en el període de referència solament 41 (el
0,88%) s'han reservat al torn restringit de persones amb discapacitat. Xifra molt
allunyada de la previsió de l’EBEP.
L'Administració local no té capacitat legislativa, i la seua autonomia (encara
que predicada constitucionalment) és realment menor que la de la resta de nivells
administratius bàsics. Això es tradueix en la pràctica que els controls coercitius que
pateix, via supervisió de la Delegació del Govern, incideixen més en les restriccions
normatives a l'ocupació pública que en la resta d'administracions territorials.
El nivell de convocatòries descendeix al llarg del període de referència en
tots els territoris i en tots els tipus de convocatòria, el nombre de convocatòries en
l’any 2013 és molt inferior en tots els ítems que en l’any 2008.
En definitiva, el nivell d'ocupació pública estable en l'Administració local
valenciana cau dràsticament sense reposar suficientment els efectius necessaris per
a garantir la prestació dels serveis mitjançant ocupació de qualitat i amb
independència i professionalitat acreditada a través de procediments de pública
concurrència i mecanismes selectius adequats. L'augment de la temporalitat (amb
una mitjana de 120 convocatòries per any de treball temporal, unes 40 de
començament d’any 2014 ençà), la privatització de serveis o la seua disminució són
les conseqüències, no excloents entre si, d'aquest procés de destrucció d'ocupació
pública estable.
Per tot això es presenta aquesta moció per a la seua elevació al Ple municipal:
1r.- Instar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques perquè
procedisca a modificar la política de restricció a l'ocupació pública estable i de
qualitat que els serveis a la ciutadania demana.
2n.- Donar trasllat del contingut de l'acord a la FVMP, i a les organitzacions
polítiques i sindicals que accionen inicialment la petició.”

Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, es computen 7 vots a favor
(Compromís) i 3 en contra (PP), la qual resulta aprovada, en els seus propis
termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la Corporació.

13. MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER A CONDEMNAR LES AGRESSIONS
DEL GAV EN LES “TROBADES” A BENIRREDRÀ

“El passat dissabte 17 de maig tingué lloc a Benirredrà (la Safor) la XXVI Trobada
d’Escoles en Valencià de la Safor, una festa en defensa de l’ensenyament en la
nostra llengua, organitzada per Escola Valenciana.
Per al mateix dia, al mateix lloc i a la mateixa hora, en una mostra del que
nosaltres considerem una greu irresponsabilitat, i malgrat els advertiments de
l’Ajuntament de Benirredrà i de diferents organitzacions polítiques, es va autoritzar
per la Delegació del Govern una concentració del Grup d’Acció Valencianista, que es
caracteritza per les seues protestes violentes i que ja comptava amb antecedents
d’agressions a la comarca, com, per exemple, la que va patir la Regidora del Bloc
Nacionalista Valencià de l’Alqueria de la Comtessa, Maite Peiró, mentre participava
en una cercavila festiva a la veïna ciutat de Gandia i que encara hui, sis anys
després, no ha suposat cap condemna o denuncia a ningú, malgrat que el grup
agressor va estar plenament identificat pels mitjans de comunicació.
Com era previsible per tots, tret de la Delegació del Govern, alguns membres del
GAV va agredir una colla de menors que es dirigia al lloc de la Trobada, un dels
quals va haver de ser atés d’una ferida al cap a l’Hospital de Gandia. L’agressió va
ser observada per alguns veïns, els quals s’han prestat a identificar els participants.
Però, a hores d’ara, no s’ha produït cap actuació policial per a la seua identificació.
Arran d’eixa agressió es van produir enfrontaments entre els participants en la
concentració del GAV i un grup de jòvens que protestaven per la seua presència a
la Trobada, alguns dels quals (estos sí) foren identificats per la policia. A l’endemà,
un d’ells, un jove de Bellreguard fou detingut i acusat d’enaltir el terrorisme i incitar
a la violència a través de les xarxes socials, en una actuació certament
desproporcionada de la policia.
Des de Compromís condemnem qualsevol acte de violència o la incitació a la
mateixa, vinga d’on vinga. I eixa és la qüestió que fonamenta la present moció: la
demanda de la mateixa celeritat i eficàcia que les forces de seguretat han emprat
en recents actuacions per a tots els casos.
A Compromís no compartim l’intent de criminalització de les xarxes socials ni
l’interés del govern de l’estat en reprimir qualsevol mena de protesta social (en uns
moments en què esta es justifica a bastament) mitjançant, per exemple, la nova
Llei de Seguretat Ciutadana, com tampoc justifiquem possibles reaccions violentes
o amenaçadores que no tenen cabuda en un estat democràtic.
Però ens resulta sospitós i condemnable que totes les actuacions policials vagen en
un mateix sentit. Així, per exemple, entenem que la Delegació del Govern té una
clara responsabilitat en els fets ocorreguts a Benirredrà, per permetre la
concentració, i que la policia allí present degué identificar i detindre els agressors
dels menors. Per no parlar de la ja esmentada agressió del 2008, mai resolta.
Fa uns mesos, coneixíem de fotografies de diversos membres de Nuevas
Generaciones que enaltien el feixisme, i que van ser catalogades per alguns
dirigents del PP de “coses de joventut”, sobre els que no s’ha actuat. O, per
exemple, encara esperem que haja cap actuació per esclarir les amenaces de mort,
directes i inequívoques, rebudes fa un any pels nostres diputats a les Corts
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S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:

Valencianes, Enric Morera, Josep Maria Pañella i Mònica Oltra que foren arxivades
per la policia amb l’excusa inversemblant de que no es podia localitzar el compte
des d’on foren realitzades.
Per tot això, i entenent que si no hi ha respostes semblants en totes les direccions
estarà en joc la credibilitat de les forces de seguretat i el propi sistema democràtic,
demanem l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Xeresa condemna qualsevol acte de violència o
qualsevol expressió d’incitació a la mateixa.
SEGON.- Per això, l’Ajuntament de Xeresa condemna les agressions
efectuades a menors a Benirredrà (la Safor) en el marc de la Trobada d’Escoles en
Valencià per part de membres del GAV i insta la Delegació del Govern a que ordene
investigar els fets i els esclarisca.
TERCER.- Aixa mateix, l’Ajuntament de Xeresa demana la Delegació del
Govern que ordene els cossos i forces de seguretat que investiguen les amenaces
de mort rebudes pels diputats de Compromís a les Corts Valencianes Enric Morera,
Josep Maria Pañella i Mònica Oltra i que actue en este cas amb la mateixa
contundència que amb altres recents.”
El Sr. De la Asunción Peiró indica que el grup municipal del PP condemna
expressament la violència, siga del gènere que siga, i està en contra de qualsevol
agressió, vinga d’on vinga, però que, no obstant això, votarà en contra d’aquesta
proposta d’acord, no perquè no vulga condemnar aquest o altres actes de violència,
sinó perquè considera que la moció té un caràcter partidista i fa la sensació que els
violents siguen les persones afins al PP.

El Sr. Alcalde assenyala que la moció de cap manera un caràcter partidista,
tal com es desprén de la seua redacció, i que no és el seu objecte recriminar al PP,
sinó a la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana per haver autoritzat, a
pesar d’haver-la avisada amb anterioritat, la concentració del GAV el mateix dia, a
la mateixa hora i en el mateix lloc on es va desenvolupar la “XXVI Trobada
d’Escoles en valencià de la Safor”.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, se computen 7 vots a favor
(Compromís) i 3 en contra (PP), la qual resulta aprovada, en els seus propis
termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la Corporació.
14. MOCIONS D’URGÈNCIA
Abans de passar al torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde pregunta si algun
grup polític desitja sotmetre a la consideració del Plenari per raons d’urgència,
algun assumpte no comprés en l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria i
que no tinga cabuda en el punt de precs i preguntes, de conformitat amb el que es
disposa en l’article 91.4 del ROFRJEL.
S’informa per l’Alcaldia, a proposta de la Intervenció Municipal, de la
proposta d’Acord relativa a la modificació de les condicions del préstec vinculat al
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La Regidora Sra. Cardona Aparisi assenyala que ella personalment i la resta
de persones que conformen el grup municipal del PP, condemnen expressament
qualsevol tipus de violència, i que no veu just que la moció tinga un caràcter
partidista.

Pla de Proveïdors, primera fase. Justificada per l’Alcaldia la urgència, ja que, per
una part, la sol·licitud ha de complimentar-se per mitjans telemàtics dins del
termini que finalitza el pròxim 14 de juny, i per una altra part, la publicació de les
condicions exigibles ha sigut posterior a la convocatòria de la present sessió
ordinària; s’aprova aquest per la unanimitat dels assistents.
“SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL PRÉSTEC
VINCULAT AL PLA DE PROVEÏDORS, PRIMERA FASE
S’informa de la proposta d’acord en els següents termes:
“Vista la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es fa compliment a l’Acord de la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014,
per a la modificació de determinades condicions financeres de les operacions
d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals.
Vist que seria favorable per al desenvolupament del vigent Pla d’Ajust que,
en aplicació del RD Llei 4/2012, de 24 de febrer, va ser aprovat pel Plenari de
l’Ajuntament en data 29.03.2012 i autoritzat pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques el 30.04.2012, l’ampliació en un any del període de
carència d’aquest, i la reducció del tipus d’interés aplicable en 131 punts bàsics.
Vist l’informe emés en aquesta mateixa data per Secretaria-Intervenció.
Es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

SEGON. L’adhesió automàtica al Punt General d’entrada de factures
electròniques de l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que es preveu en
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic, remetent el compromís
d’adhesió automàtica al Punt General d’entrada de factures electròniques de
l’Administració General de l’Estat des del dia següent al de l’aprovació de l’Ordre del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual es regulen les condicions
tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures
electròniques.
TERCER. L’adhesió automàtica a la plataforma Emprende en 3 prevista en
l’Acord del Consell de Ministres per a impulsar i agilitar els tràmits per a l’inici de
l’activitat empresarial de 24 de maig de 2013. Una vegada subscrit aquest es
remetrà còpia al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
QUART. Procedir a la substitució immediata d’almenys un 30% de les
vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions
responsables, d’acord amb el que es preveu en la Llei 20/2013, de 9 de desembre,
de garantia de la unitat de mercat, i elaborar un informe d’avaluació de les normes
de l’Entitat Local que hagen de modificar-se per resultar incompatibles amb la Llei
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PRIMER. Sol·licitar del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
l’ampliació del període de carència del préstec formalitzat del Pla de pagament a
proveïdors formalitzat a l’empara del RDL 4/2012, en 1 any més, mantenint l’inicial
d’amortització de 10 anys, i reducció del tipus d’interés en 131 punts bàsics

20/2013, de 9 de desembre, d’acord amb les directrius fixades pel Consell per a la
unitat de mercat.
Una vegada elaborat el dit informe es remetrà la llista de les llicències o
autoritzacions d’inici d’activitat econòmica que es substituirà per declaracions
responsables.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta aprovada, en els
seus propis termes, per la UNANIMITAT dels membres presents, del total d’onze
que conformen el nombre legal de la Corporació.

15. PRECS I PREGUNTES
No es formularen precs ni preguntes.

Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde va donar per acabat l’acte
públic i va alçar la sessió a les vint-i-dos hores i tres minuts del dia fixat en
l’encapçalament. De tot això, com a Secretari, done fe.
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EL SECRETARI,

