ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
SESSIÓ:
02/2017
DATA:
13 DE FEBRER 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

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

Sra. Melisa Velasco Martín
Sr. Daniel Moncho Aparisi

Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

Excusa la inassistència
Sra. Ana Isabel Peiró Canet
Sr. Salvador de la Asunción Peiró
Sra. Neus Roselló Lloret

Grup municipal Compromís
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

En el municipi de Xeresa, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial,
situada al carrer Alcodar, 16, el dia tretze de febrer de dos mil dèsset, a les vuit
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.
Tot seguit, la presidència entra a conèixer els assumptes de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT
PER A L’EXERCICI 2017.
L’Alcalde –President pren la paraula i comenta que durant el periode
d’exposició al públic s’ha presentat una esmena per part de la regidora Dª. Ana Isabel
Peiró Canet que té com a finalitat modificar el Capítol I de despeses corresponent a
despeses de personal, ja que l’any 2015 es va signar l’Acord Marc de la FVMP
mitjançant el qual l’Ajuntament es comprometia a abonar en dos anys les diferències
que hi havia en el complement específic fins a arribar al mínim marcat per l’Estat, en
aquells casos que estagueren per davall.
Com que es tracta d’un tema que ha de passar per Mesa de Negociació i pot
demorar-se varis mesos i sent necessari l’aprovació del pressupost per a dur a terme
les contractacions de noves obres, inversions, etc s’ha avançat per part de la regidora
per a que s’incorpore tal modificació i no estigam mes temps amb pressupostos
prorrogats.
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ALCALDE-PRESIDENT:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó

La Sra. Regidora Melisa Velasco pregunta que te entés que s’ha fet una
modificació en el pressupost, a lo que el Sr. Alcalde li respon que és el que ha
comentat, que modificació no pot ser ja que el pressupost encara no s’ha aprovat i no
està en vigor, però s’ha presentat una esmena per tal de regularitzar les retribucions
del personal laboral que no arribava als mínims marcats per la legislació estatal.
No havent mes observacions, és procedeix a la votació de l’únic punt del dia el
qual es aprovat per la majoria absolta dels membres de la Corporació, amb 6 vots a
favor per part dels membres del grup municipal Compromís i 2 abstencions dels
membres del Grup municipal Popular.
Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona per conclòs l’acte públic, aixecant la
sessió a les vuit hores i vuit minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot això, com
a Secretaria- Interventora, done fe.
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LA SECRETARIA – INTERVENTORA,
Lucía Matoses Oller.

ACTA DEL PLE

L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó

