ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
SESSIÓ:
06/2017
DATA:
19 D’ABRIL DE 2017.
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
ASSISTENTS:
Grup municipal Compromís

Sra. Eva Calleja Roselló
Sr. Tomás Daviu Pellicer
Sr. José Antonio Pellicer Bou
Sra. Mari Carmen Liñana Fernández
Sr. Josep Antoni García Miragall
Sra. Ana Isabel Peiró Canet

Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís

Sra. Melisa Velasco Martín
Sr. Daniel Moncho Aparisi
Sra. Neus Roselló Lloret

Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

Excusa la inassistència
Grup municipal Popular

En el municipi de Xeresa, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial,
situada al carrer Alcodar, 16, el dia dinou d’abril de de dos mil dèsset, a les vuit i
trenta hores, es reuneixen, prèviament convocats de manera reglamentària, sota la
presidència de l’Alcalde -President, Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó, els membres de la
Corporació que s’assenyalen en l’encapçalament d’esta acta composen la majoria
necessària i suficient de la tercera part del nombre legal de membres de la Corporació
municipal per a dur a terme la sessió ordinària, assistits per la Secretaria -Interventora
de la Corporació, Lucía Matoses Oller.

ACTA DEL PLE

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Fecha Firma: 09/05/2017
HASH: 7aa8a6995576983ddaad150c2cef71a7

No excusa la inassistència
Sr. Salvador de la Asunción Peiró

Número: 2017-0004 Fecha: 02/05/2017

REGIDORS:

Tot seguit, la presidència entra a conèixer els assumptes de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE PARTICIPACIÓ EN LA
CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA
MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS AMB
CÀRREC AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017, MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE
10 DE MARÇ DE 2017, DEL PRESIDENT DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE).
Es dona compte de la Proposta d’aprovació del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA
VISTA la RESOLUCIÓ de 10 de març de 2017, del president de l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes
d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en
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LUCIA MATOSES OLLER (1 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 02/05/2017
HASH: 04b2c9209c7dc7567fc0211b849ad660

ALCALDE-PRESIDENT:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó

polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de
l’exercici 2017 (DOCV núm.7999, de 14/03/2017)
CONSIDERANT que l’article 6.3.f) de dita Resolució exigeix com a documentació a
aportar : “f) Certificat d’acord del Ple de l’Ajuntament en relació amb la participació
en la present convocatòria”,
PROPOSE:
PRIMER.- Que per Acord Plenari s’acorde la participació de l’Ajuntament de Xeresa
en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora,
modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, aprovada
per Resolució de 10 de març de 2017, del president de l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE).

El Sr. Alcalde respon que si que està ja tot presentat, sols falta enviar l’acord
Plenari de participació en dit programa, com es tracta d’una ajuda nova el funcionari en
el que va contactar la Secretaria- Interventora no li assegurava que quan la
documentació fora examinada per assumptes jurídics si no es presentava l’acord
plenari es concedira, encara que en un moment posterior es presentara una ratificació
plenari de un decret d’Alcaldia, que és el que se fa en moltes altres subvencions.
El Sr. regidor Daniel Moncho pregunta si està contemplat en la memòria una
ampliació de tota la depuradora??? A lo que el Sr. Alcalde li respon que si, ja que tal i
com està es molt justeta i no dona més de si per a depurar l’aigua, per a un polígon
comercial seria suficient, però com ja ha dit abans per el tipus d’empreses que hi ha
allí no es suficient.
Donat per finalitzat el debat, per part del Sr. Alcalde- President es sotmet a
votació la proposta la qual es aprovada per la UNANIMITAT dels membres presents.

Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona per conclòs l’acte públic, aixecant la
sessió a les vuit hores i trenta vuit minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot
això, com a Secretaria- Interventora, done fe.

L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó

LA SECRETARIA – INTERVENTORA,
Lucía Matoses Oller.
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El Sr. regidor Daniel Moncho pregunta que el plaç finalitza hui a les 24.00hores,
i per tant, si ja està tot presentat???
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El Sr. Alcalde pren la paraula i comenta que es tracta d’unes noves ajudes que
han ixit este any per a millorar els polígons, comporta una sèrie d’actuacions que
tinguen com a finalitat donar lloc a una inversió, es tenen en compte moltes coses com
l’antiguitat del polígon, el tipus d’activitats... creguem que on tenim mes possibilitats
per tindre més antiguitat és en el Poligon de La Pelleria, respecte a les actuacions s’ha
optat per l’ampliació de la depuradora ja que és el que dona més problemes per les
empreses que hi ha ubicades al polígon, magatzems , tallers de camions...

Número: 2017-0004 Fecha: 02/05/2017

SEGON.- Remetre el certificat corresponent al registre telemàtic de IVACE a través
de la seua pàgina web, tal i com s’especifica a l’article 6 de la mencionada
Resolució.”
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