ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
SESSIÓ:
08/2017
DATA:
25 DE MAIG DE 2017.
CARÀCTER: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
Grup municipal Compromís

REGIDORS:
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

Excusa la inassistència
No excusa la inassistència
En el municipi de Xeresa, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial,
situada al carrer Alcodar, 16, el dia vint – i- cinc de maig de de dos mil dèsset, a les
vint-i-nou 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.

Número: 2017-0008 Fecha: 03/07/2017

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
Sra. Salvador de la Asunción Peiró
Sra. Neus Roselló Lloret
Sra. Melisa Velasco Martin.
Sr. Daniel Moncho Aparisi

ACTA DEL PLE

Tot seguit, la presidència entra a conèixer els assumptes de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D’ABRIL DE 2017.
La presidència pregunta als assistents si han de formular alguna observació a
l’acta de la sessió ordinària de 27 d’abril de 2017, la qual ha estat distribuïda
reglamentàriament.
Pren la paraula la Sra. Regidora Neus Roselló, la qual comenta que no està
d’acord amb la exclusió de la seua assistència a l’acta de la sessió ordinària de 27
d’abril ja que quan ella estava entrant al Saló de Plens estaven sonant les campanes
de l’Esglèsia, demana disculpes per la seua conducta inapropiada en la sessió
extraordinària del dia 6 d’abril de 2017 i que tot es va deure a una reacció impulsiva,
també comenta que des de el seu grup municipal no vol que se’ls considere com a
rivals o enemics sinó que estan per a ajudar al poble.
El Sr. Alcalde accepta les disculpes i en relació a la sessió comenta que ell és
el que te competència per a començar i tancar la sessió, tanmateix ell no se guia per el
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ALCALDE-PRESIDENT:
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rellotge de l’Esglèsia sinó que per el del mòbil, que es el que gasten la majoria de gent
i que en cap cas ningun dels seus companys li comentà que s’espera un poc, sinó ho
haguera fet com altres vegades.
Tancat el tema, es procedeix a la votació de l’acta, la qual és aprovada per la
majoria absoluta dels membres de la Corporació (7 vots a favor del Grup municipal
Compromís i 3 vots a favor del grup municipal PP) i un vot en contra d’un membre del
Grup municipal PP.
Per tant, l’acta és aprovada per la majoria absoluta dels membres assistents a
la Corporació Municipal, en els seus propis termes, per a la seua transcripció al
corresponent Llibre d’Actes.
2.- DECRETS DISPOSATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat dels següents decrets:

1.8.SUBVENCIONS: JOVES EN EL MARC DEL
SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL.

Aprobación de Proyecto de Urbanización para
Actuaciones Integradas
1.5.CONTRACTACIÓ: PCV2016-2017:
DECRET 2017-0407 [13.Resl Alc
Decret aprovació PSS
Acondicionament i millora Camí l'Estació i Camí
aprov PSS]
del PCV2016-2017.
de la Via.
HISENDA: TAULES 1/2017 Licencia de Ocupación
DECRET 2017-0406 [Resol
Decret autorització
de Vía Pública para la Instalación de Terrazas o
Alcaldia]
toldo K-maleon.
Veladores.
DECRET 2017-0405
Decret autorització
PERSONAL: COMISSIÓ SERVEIS DEL SECRETARI
[resol.autoritzacióprorroga]
pròrroga Juanma
DECRET 2017-0404 [Decreto
APROVACIÓ I PAGO
2.6 DECRETS 2017
pagos-aprovació- maig]
MAIG
Licencia para la Utilización Privativa o
Aprovechamientos Especiales en el Suelo,
DECRET 2017-0403 [2.HISENDA: LIQUIDACIÓ Subsuelo o Vuelo de Vías Públicas Municipales a
RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ.docx]
TODP
Favor de Empresas o Entidades que Utilizan el
Dominio Público para Prestar Servicios de
Suministros de Interés General
DECRET 2017-0402 [6.- DECRET CEMENTERI:
CEMENTERI: 12/2017 Inhumación en Nicho
LIQUIDACIÓ TAXES]
LIQUIDACIÓ TAXES
ocupado
DECRET 2017-0401 [2.- DECRETO PADRÓ: ALTA PER
HABITANTS: NAIXEMENT 5/2017 Inscripción en
ALCALDIA ALTA POR NACIMIENTO] NAIXEMENT
el Padrón Municipal de Habitantes
DECRET 2017-0400 [2.- DECRET PADRÓ: ALTES PER
PADRÓ: NAIXEMENT 6/2017 Inscripción en el
ALCALDIA ALTA PER NAIXEMENT] NAIXEMENT
Padrón Municipal de Habitantes
HISENDA: PLUSVÀLUA 74/2016 Impuesto sobre
DECRET 2017-0399 [V3.- DECRET HISENDA: LIQUIDACIÓ el Incremento del Valor de los Terrenos de
ALCALDIA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ] PLUSVÀLUA
Naturaleza Urbana por Transmisiones
Mortis-Causa (Plusvalía)
HISENDA: PLUSVÀLUA 74/2016 Impuesto sobre
DECRET 2017-0398 [V3.- DECRET
el Incremento del Valor de los Terrenos de
HISENDA: PLUSVÀLUA
ALCALDIA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
Naturaleza Urbana por Transmisiones
Mortis-Causa (Plusvalía)
HISENDA: PLUSVÀLUA 74/2016 Impuesto sobre
DECRET 2017-0397 [V3.- DECRET HISENDA: LIQUIDACIÓ el Incremento del Valor de los Terrenos de
ALCALDIA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ] PLUSVÀLUA
Naturaleza Urbana por Transmisiones
Mortis-Causa (Plusvalía)
HISENDA: PLUS 73/2016 Impuesto sobre el
DECRET 2017-0396 [V3.- DECRET HISENDA: LIQUIDACIÓ Incremento del Valor de los Terrenos de
ALCALDIA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ] PLUSVÀLUA
Naturaleza Urbana por Transmisiones
Mortis-Causa (Plusvalía)
HISENDA: PLUS 73/2016 Impuesto sobre el
DECRET 2017-0395 [V3.- DECRET HISENDA: LIQUIDACIÓ Incremento del Valor de los Terrenos de
ALCALDIA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ] PLUSVÀLUA
Naturaleza Urbana por Transmisiones
Mortis-Causa (Plusvalía)
DECRET 2017-0394 [V3.- DECRET HISENDA: LIQUIDACIÓ HISENDA: PLUSVÀLUA 72/2016Impuesto sobre el
ALCALDIA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ] PLUSVÀLUA
Incremento del Valor de los Terrenos de
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DECRET 2017-0409 [Decret
Alcaldia]

Decret adhesió La
Dipu Et Beca
Decret sol·licitud
subvencio ctcio joves
desocupats 2017
SNGJ.
Decret autorització
Industria
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DECRET 2017-0410 [resol alc
adhesió LA DIPU ET BECA]

DECRET 2017-0390 [2.RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ.docx]

DECRET 2017-0389 [3.DecretAlc]
DECRET 2017-0388 [V3.RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2017-0387 [C3.RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN]
DECRET 2017-0386 [V3.RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2017-0385 [V3.RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2017-0384 [V4.RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2017-0383 [2.- DECRET
ALCALDIA ALTA PER NAIXEMENT]
DECRET 2017-0382 [Decreto
pagos abril]
DECRET 2017-0381 [Decret pagos
domiciliats abril 2017]
DECRET 2017-0380 [V2.- DECRET]
DECRET 2017-0379 [2.- DECRET
ALCALDIA ALTA PER NAIXEMENT]
DECRET 2017-0378 [V1.- DECRET
ALCALDIA MODIFICACIÓ DADES
PERSONALS]
DECRET 2017-0377 [C1.DECRETO ALCALDÍA
MODIFICACIÓN DATOS
PERSONALES COMUNICADOS INE]
DECRET 2017-0376 [1.- DECRET
ALCALDIA BAIXES PER CANVI
RESIDÈNCIA]
DECRET 2017-0375 [RESOL.
Musica 17]
DECRET 2017-0374 [12.Decret
assessora psicotecnic]
DECRET 2017-0373 [resol
plusvalua]

DECRET 2017-0372 [Resol Alc]

DECRET 2017-0371 [Resol Alc
anul·lacio IIVTNU]
DECRET 2017-0370 [Decreto
aprovació factures abril II 2017]
DECRET 2017-0369 [DECRET]

DECRET 2017-0368
[Xeresa-resolalc1532017]

PADRÓ: BAIXES PER
CANVI RESIDÈNCIA

Número: 2017-0008 Fecha: 03/07/2017

DECRET 2017-0391 [1.- DECRET]

PADRÓ: BAIXES 5/2017 Baja a Instancia de Parte
del Padrón Municipal de Habitantes

Decret Alcaldia Subv.
Musica,17
Música
Decret assesora
PERSONAL: OPOSICIÓN LIBRE AGENTE DE
psicotècnic
POLICIA LOCAL
HISENDA: PLUS 52/2016 Impuesto sobre el
Decret estimant
Incremento del Valor de los Terrenos de
al·legacions IIVTNU
Naturaleza Urbana por Transmisiones
Mortis-Causa (Plusvalía)
HISENDA: PLUSVÀLUA 69/2016 Impuesto sobre
Desestimació
el Incremento del Valor de los Terrenos de
devolució liquidació
Naturaleza Urbana por Transmisiones
IIVTNU
Mortis-Causa (Plusvalía)
Resolució
HISENDA: PLUSVÀLUA 69/2016 Impuesto sobre
desestimació,
el Incremento del Valor de los Terrenos de
acreditació absència Naturaleza Urbana por Transmisiones
increment de valor.
Mortis-Causa (Plusvalía)
APROVACIÓ
2.6 DECRETS 2017
FACTURES ABRIL II
Concessió targeta
d'estacionament per
TARGETA D´ESTACIONAMENT
a persones amb
mobilitat reduïda
HISENDA: PLUSVÀLUA 61/2016 Impuesto sobre
Decret desestimant
el Incremento del Valor de los Terrenos de
recurs reposició
Naturaleza Urbana por Transmisiones Intervivos
NOVAZIMARA
(Plusvalía)
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DECRET 2017-0392 [6.- DECRET
LIQUIDACIÓ TAXES]

ACTA DEL PLE

DECRET 2017-0393 [2.RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ.docx]

Naturaleza Urbana por Transmisiones
Mortis-Causa (Plusvalía)
Licencia para la Utilización Privativa o
Aprovechamientos Especiales en el Suelo,
HISENDA: LIQUIDACIÓ Subsuelo o Vuelo de Vías Públicas Municipales a
TODP
Favor de Empresas o Entidades que Utilizan el
Dominio Público para Prestar Servicios de
Suministros de Interés General
CEMENTERI:
CEMENTERI:; 13/2017 Inhumación en Nicho
LIQUIDACIÓ TAXES
ocupado
PADRÓ: DEFUNCIONS 5/2017 Baja a Instancia de
PADRÓ: BAIXES PER
Parte en el Padrón Municipal de Habitantes por
DEFUNCIÓ
Fallecimiento
Licencia para la Utilización Privativa o
Aprovechamientos Especiales en el Suelo,
HISENDA: LIQUIDACIÓ Subsuelo o Vuelo de Vías Públicas Municipales a
TODP
Favor de Empresas o Entidades que Utilizan el
Dominio Público para Prestar Servicios de
Suministros de Interés General
aprovació trienni nº 8
2.16. TRIENNIS
a Mª Jesus Camarena
HISENDA: LIQUIDACIO URBANISME: 22/2017 Declaración Responsable
ICIO
para la Ejecución de Obras Menores
HISENDA: LIQUIDACIÓ URBANISME: 24/2017 Declaración Responsable
ICIO
para la Ejecución de Obras Menores
HISENDA: LIQUIDACIÓ URBANISME: 21/2017 Declaración Responsable
ICIO
para la Ejecución de Obras Menores
HISENDA: LIQUIDACIÓ Declaración Responsable para la Ejecución de
ICIO
Obras Menores
URBANISME: LLICÈNCIA 50/2016 Licencia de
HISENDA: LIQUIDACIÓ
Edificación CL. ESPANYA Ref Catas
ICIO
111218801YJ4211N0001XR
PADRÓ: ALTA PER
PADRÓn NAIXEMENT 7/2017 Inscripción en el
NAIXEMENT
Padrón Municipal de Habitantes
APROVACIÓ
FACTURES PAGADES 2.6 DECRETS 2017
ABRIL
APROVACIÓ PAGOS
2.6 DECRETS 2017
DOMICILIATS ABRIL
PADRÓ: CD 7/2017 Modificación de Datos en el
PADRÓ: CANVI
Padrón Municipal de Habitantes por Cambio de
DOMICILI
Domicilio dentro del mismo Municipio
PADRÓ: ALTA PER
PADRÓ: NAIXEMENT 8/2017 Inscripción en el
NAIXEMENT
Padrón Municipal de Habitantes
PADRÓ: PERSONALS 9/2017 Modificación de
PADRÓ: MODIFICACIÓ Datos en el Padrón Municipal de Habitantes
DADES PERSONALS [variación en los Datos personales/corrección de
Errores materiales]
PADRÓ: PERSONALS 10/2017 Modificación de
PADRÓ: MODIFICACIÓ Datos en el Padrón Municipal de Habitantes
DADES PERSONALS [variación en los Datos personales/corrección de
Errores materiales]

DECRET 2017-0364
[Xeresa-resolalc1572017]
DECRET 2017-0363
[Xeresa-resolalc1582017]
DECRET 2017-0362 [Decret
nomines abril 2017]
DECRET 2017-0361 [DECRET]
DECRET 2017-0360 [C3.RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN]
DECRET 2017-0359 [Resolució
d'Alcaldia]
DECRET 2017-0358 [Resolució
d'Alcaldia]
DECRET 2017-0357 [Resolució
d'Alcaldia]
DECRET 2017-0356 [Decret llista
definitiva]
DECRET 2017-0355 [8.Resl Alc
aprov PSS]
DECRET 2017-0354 [4.- DECRET]

DECRET 2017-0353 [2.RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ.docx]
DECRET 2017-0352 [5.- DECRETO
ALCALDÍA ALTA]
DECRET 2017-0351 [5.- DECRETO
ALCALDÍA ALTA]
DECRET 2017-0350 [4.- DECRET]
DECRET 2017-0349 [BAJA
DECRETO]
DECRET 2017-0348 [2.- DECRET
RESERVA DRET FUNERARI]
DECRET 2017-0347 [6.- DECRET
LIQUIDACIÓ TAXES]
DECRET 2017-0346 [Resolució
d'Alcaldia]
DECRET 2017-0345 [DECRET
SOLICITUD SUBV CAMINS RURALS
GVA]
DECRET 2017-0344 [DECRET
SOLICITUD SUBV joves qualificats]
DECRET 2017-0343 [Decret
Convocatoria abril]
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DECRET 2017-0366
[Xeresa-resolalc1552017]

HISENDA: PLUSVÀLUA 62/2016 Impuesto sobre
Decret desestimació
el Incremento del Valor de los Terrenos de
recurs IIVTNU
Naturaleza Urbana por Transmisiones Intervivos
NOVAZIMARA
(Plusvalía)
HISENDA: PLUSVÀLUA 66/2016 Impuesto sobre
Decret desetimació
el Incremento del Valor de los Terrenos de
recurs IIVTNU
Naturaleza Urbana por Transmisiones Intervivos
NOVAZIMARA
(Plusvalía)
HISENDA: PLUSVÀLUA 65/2016 Impuesto sobre
Decret desestimació
el Incremento del Valor de los Terrenos de
recurs IIVTNU
Naturaleza Urbana por Transmisiones Intervivos
NOVAZIMARA
(Plusvalía)
HISENDA: PLUSVÀLUA 65/2016 mpuesto sobre el
Decret desestimació Incremento del Valor de los Terrenos de
recurs IIVTNU
Naturaleza Urbana por Transmisiones Intervivos
(Plusvalía)
HISENDA: PLUSVÀLUA 66/2016 Impuesto sobre
DEcret desestimant
el Incremento del Valor de los Terrenos de
recurs IIVTNU
Naturaleza Urbana por Transmisiones Intervivos
NOVAZIMARA
(Plusvalía)
PAGO NOMINES ABRIL
2.6 DECRETS 2017
2017
Concessió ajudes
d'emergència mes d PEI - AJUNTAMENT
´ABRIL
HISENDA: LIQUIDACIÓ URBANISME: 18/2017 Declaración Responsable
ICIO
para la Ejecución de Obras Menores
Decret adjudicació
1.8.SUBVENCIONS: AJUDES IVACE: INSTALACION
cte subministrament SOLAR TÉRMICA PARA ACS DEL POLIDEPORTIVO
ACS poliesportiu
MUNICIPAL.
Decret desetimant
l'augment del
1.4.PERSONAL/RRHH.
complement
específic.
Decret de declaració
1.24.DECLARACIÓ D'OBRA NOVA.
d'obra nova
Decret llista definitiva PERSONAL: BOLSA EMPLEO TEMPORAL TECNICO
admesos Escoleta
EDUCACION INFANTIL
1.5.CONTRACTACIÓ: Reparació de vials en el
Decret aprovació PSS casc urbà: carrers Ricardo Costa, Jaume I i
Major. (PPOS-2016)
URBANISME: LLICÈNCIA 23/2016 Licencia
HISENDA: DEVOLUCIÓ
Urbanística de Obras Menores en Suelo no
ICIO
Urbanizable
Licencia para la Utilización Privativa o
Aprovechamientos Especiales en el Suelo,
HISENDA: LIQUIDACIÓ Subsuelo o Vuelo de Vías Públicas Municipales a
TODP
Favor de Empresas o Entidades que Utilizan el
Dominio Público para Prestar Servicios de
Suministros de Interés General
PADRÓ: ALTA PER
PADRÓ: 17/2017 Inscripción en el Padrón
CANVI RESIDÈNCIA
Municipal de Habitantes
PADRÓ: ALTA PER
PADRÓ: ALTA 18/2017 Inscripción en el Padrón
CANVI RESIDÈNCIA
Municipal de Habitantes
HISENDA: CONCESSIÓ HISENDA: GUAL 17/2017 Licencia de Vado
GUAL
(Ocupación de Dominio Público).
HISENDA: BAIXA
GUAL i DEVOLUCIÓ
HISENDA: 16/2017 BAIXA GUAL Licencia de
PART PROPORCIONAL Vado (Ocupación de Dominio Público).
TAXA
CEMENTERI: RESERVA
CEMENTERI: 12/2017 Concesión Administrativa
DRET FUNERARI
de Uso Funerario
NÍNXOL 16-G-4ª
HISENDA: LIQUIDACIÓ CEMENTERI: 12/2017 Concesión Administrativa
TAXES CEMENTERI
de Uso Funerario
Decret inscripció
1.34.REGISTRE DE LA PROPIETAT: Inscripció de
gràfica errònea
representació gràfica.
SOL·LICITUD AJUDA
CAMINS RURALS
SUBVENCIONS: MILLORA CAMINS RURALS GVA
GENERALITAT
VALENCIANA 2017
SUBVENCIONS: PROG.FOM OCUPACIÓ JÓVES
sol·lcitud subvenció
QUALIFICATS INSCRITS EN SISTEMA NACIONAL
joves qualificats 2017
GARANTIA JUVENIL
Decret convocatòria
1.1.ORGANS DE GOVERN: Plenari 27 d'abril de
plenari ordinari
2017.
27/04/2017.

ACTA DEL PLE

DECRET 2017-0367
[Xeresa-resolalc1542017]

Obert un torn d’intervencions no se’n produeix cap al respecte.
3.- PROPOSTA D’ALCALDIA PER A ADHERIR-SE AL SERVEI PSICOPEDAGÒGIC
ESCOLAR DE LA GENERALITAT VALENCIANA I DONAR DE BAIXA EL GABINET
PSICOPEDAGÒGIC DE LA MANCOMUNITAT DE LA SAFOR.
Es presenta al Plenari Municipal la proposta del tenor literal següent:
“Vist que la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport pot prestar el servei
psicopedagògic per a centres mantinguts amb fons públics.
Vista la sol·licitud feta a la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
demanant el SPES per al CEIP de Xeresa, i les gestions fetes per esta Alcaldia,la qual
es reprodueix a contiuació:
“DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
c/ Gregorio Gea, 14
46009-VALENCIA

L’Alcalde- President,
Tomàs Ferrandis Moscardó.”

En exercici de les funcions atribuïdes per la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, PROPOSE:
Que s’adopte per el Plenari de la Corporació la PROPOSTA de sol·licitud de baixa del
Gabinet Psicopedagògic de la Mancomunitat de La Safor que es presta a el “CEIP
Sant Antoni de Pàdua de Xeresa”.
Abans de procedir a la votació de dita proposta, el Sr. Alcalde pren la paraula per a
explicar que està intentant fer el canvi a través de Conselleria, ja que disposa de
recursos i te l’obligació de prestar el servei, comenta que es va reunir en els professors
i li van comentar que el canvi ja s’ha fet en altres pobles i els resultats han segut molt
bons, també li ho han comentat varios pares d’alumnes. El canvi es fa directament de
la Mancomunitat a Conselleria sense la signatura de cap Conveni ni res, únicament es
suficient amb una reunió amb el Director General, en el cas de Xeresa quan
Conselleria faça la proposta dels centres que s’han d’incloure automàticament inclourà
a Xeresa.
El Sr. Regidor Salvador de la Asunción pregunta que el servei de la Mancomunitat duia
un seguiment dels casos i que ell te entés que en el cas de la Conselleria, sols actua
en casos puntuals???
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D. Tomàs Ferrandis Moscardó, Alcalde –President de l’Ajuntament de Xeresa remet
el present escrit a través del qual es sol·licita el Servei Psicopedagògic de la
Conselleria d’Educació per a cobrir el Gabinet de Psicologia al Centre Educatiu
“CEIP Sant Antoni de Padua, de Xeresa” per al proper curs 2017-2018.

ACTA DEL PLE

Assumpte: Servei Psicopedagògic.

El Sr. Alcalde comenta que el servei seguirà igual, la Mancomunitat seguirà fent el
seguiment del casos que ha dit a terme fins el moment del canvi ja que eixe serveis el
tenim fins a 31 de desembre.
El Sr. Regidor Salvador de la Asunción comenta que en Tavernes s’han tirat arrere
perquè no ho veuen clar, i vol saber quins son els pros i els contres.
El Sr. Alcalde comenta que d’acord amb les reunions mantingudes amb els professors i
pares li han comentat que el canvi serà a millor, ja que actualment no estan fent ús del
servici, qui ho necesita ho està pagant de la seua butxaca.
La Sra. Regidora Melisa Martin pren la paraula i pregunta si la sol·licitud no podria ser
sol·licitar un canvi?? Al que el Sr. Alcalde respon que no pots, forma part d’un servei
que presta la Mancomunitat i no te la poden canviar, el pas és eixir de dit servei per a
poder canviar i que vaja a millor, ja que actualment estan molt descontents.
La Sra. Regidora Melisa Martin pregunta si seran menys hores??? El Sr. Alcalde
comenta que actualment no te hores, ja que a gent s’està buscant el servei pel seu
compte ja que no els agrada el servei de la Mancomunitat.

4.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA RELATIVA A LA SOL·LICITUD
D’AJUDES PER A PROGRAMES MUSICALS.

Es sol·licita la ratificació pels membres que formen part del Plenari Municipal de la
Resolució del següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ D’ ALCALDIA
Considerant el que es disposa en les bases de la resolució de 12 d’abril de 2017, del
President de CulturArts Generalitat, per la qual es convoquen subvencions per al
foment d’activitats musicals com ara l’organització de festivals, cursos de
perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i
projectes de producció musical durant els mesos de gener a desembre de 2017.
RESOLC:
Primer: Sol·licitar a CulturArts Generalitat, en nom de l’Ajuntament de Xeresa,
ajuda econòmica per al projecte musical de caràcter singular, per un import de
10.700 €
Segon: Assumir les obligacions que es deriven per a este Ajuntament de la
recepció de les esmentades ajudes.
Tercer: Donar compte d'esta Resolució al Ple en la següent sessió que celebre a
l'efecte de que procedisca a la seua ratificació.”

Sotmesa a votació la ratificació de dita proposta es aprovada per la unanimitat dels
membres presents.
5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, DE SUPORT AL
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Finalitzat el debat es procedeix a la votació de la proposta la qual es aprovada per la
unanimitat dels membres de la Corporació.
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El Sr. Alcalde respon que la adjudicació ixirà en un mes, encara no se sap si
s’assignaran més psicòlegs o no, i d’altra banda que l’Ajuntament ajudarà o farà un
reforç en el cas de que fera falta.

Número: 2017-0008 Fecha: 03/07/2017

El Sr. Regidor Salvador de la Asunción comenta que si són mes pobles i el presonal no
s’incrementa el servei serà pèsim.

DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LES SENTENCIES DEL TRIBUNAL
COSNTITUCIONAL.
Es dona compte de la moció del tenor literal següent, la qual és llegida per el Sr.
Alcalde- President:
“La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP),
en la reunió ordinària celebrada el dia 11 d'abril 2017, ha adoptat per majoria, (vots a favor:
PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP i EUPV, vot en contra; CIUTADANS,) la següent proposta de
moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s'adopte pels
seus respectius plenaris.
MOCIÓ DE SUPORT AL DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LES SENTÈNCIES DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Que presenta Sr./Sra. Tomàs Ferrandis Moscardó alcalde a l’Ajuntament de Xeresa, en
el seu nom i representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
al Ple de la Corporació per al seu debat.

Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l'Estatut
d'Autonomia, en la que es reconeix els valencians la condició de Nacionalitat Històrica, va ser
garantir la competència de la Generalitat valenciana per a legislar sobre el dret civil,
igualant-nos així a la resta de pobles de tradició foral, i acabar aquesta injusta discriminació.
Com a conseqüència d'aquest restabliment de la competència, les Corts Valencianes
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Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, eleva




Llei 10/2007, de 20 de març, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià.
Llei 5/2011 d'1 d'abril, de Relacions Familiars dels fills i filles, els progenitors dels



quals no conviuen (coneguda com a Llei valenciana de custòdia compartida).
Llei 5/2012, de 15 d'octubre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat
Valenciana.

Totes aquestes Lleis foren objecte de recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern.
L'Associació de Juristes Valencians va impulsar al juny de 2015 un manifest que exigia
la retirada d'aquests recursos i defenia el dret civil valencià, i el va presentar en 173 municipis i
nombroses entitats i associacions per a demanar el suport.
Fins ara, i per via de mocions en els plens municipals, més de 155 ajuntaments (que
representen uns 3.800.000 valencians) s'han sumat a la petició; a part, les Corts, el Consell de
la Generalitat i les tres diputacions provincials també ho han fet diverses institucions i entitats
públiques i privades, des d'universitats a sindicats passant per associacions culturals.
Una mostra tan patent de la voluntat i el desig d'una societat no va ser prou perquè el
Pàgina 7 de 11
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aprovaren les Lleis següents:

Govern d'Espanya retirara els recursos d'inconstitucionalitat, ni tan sols per a iniciar una
negociació que posara fi a un conflicte que dura més de tres segles.
Finalment, han arribat les sentències. La STC núm. 82/2016, de 28 d'abril, declara
inconstitucional la Llei de Règim Econòmic Matrimonial Valencià; al mateix temps, buida de
contingut i d'eficàcia normativa dos articles de l'Estatut d'Autonomia (art. 7.1 i DT 3a), articles
que en el seu moment van aprovar les Corts Valencianes i les Corts Generals d'Espanya, i que
mai han sigut recorreguts.
La STC 110/2016, de 9 de juny, torna a negar la competència valenciana en matèria de
dret civil i declara inconstitucionals els aspectes civils de la Llei 5/2012, d'Unions de Fet. I el
passat 26-XII es va publicar la STC 192/2016, per la que el Tribunal Constitucional concloïa la
inconstitucionalitat del nostre Dret, en aquest cas de la Llei 5/2011, de relacions familiars (La
Llei valenciana de custòdia compartida). Com s'assegura en el vot particular d'un dels
magistrats del Tribunal Constitucional, pensem que era possible una altra interpretació
constitucional de l'Estatut d'Autonomia i de les seues competències en matèria del dret civil.
En aquest moment, la Comunitat Valenciana tot just pot legislar en l'àmbit dels costums
la reforma de 2006, que els valencians tinguérem un dret civil que donara respostes àgils,
modernes i pròpies als problemes actuals dels valencians, i liquidar la injusta discriminació que

Per l'anteriorment exposat, es proposa al ple els acords següents:
Primer. Manifestar el suport a la competència de la Generalitat Valenciana en matèria de Dret
Civil Valencià, tal com està previst en l’Estatut d'Autonomia Valencià.
Segon. Sol·licitar a les Corts Valencianes que prenguen la iniciativa de la reforma de la
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patim com a poble des de l'abolició dels furs en 1707.
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agraris, quan precisament l'Estatut va voler deliberadament, tant en la redacció de 1982 com en

Constitució perquè la competència en matèria de dret civil prevista en l'Estatut d'Autonomia
Valencià, aprovat tant per les Corts Valencianes com per les Corts Generals, tinga encaixe dins

Tercer. Comunicar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a tots els
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al president de la Generalitat
Valenciana i al president del Govern Espanyol, i a l'Associació de Juristes Valencians.
Quart. El present acord es comunicarà a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Xeresa , 19 de maig de 2017
L'alcalde- President,
Tomàs Ferrandis Moscardó.”

Sotmesa a votació dita moció es aprovada per la unanimitat dels membres de la
Corporació.
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de la Constitució.

6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, PER AL
TANCAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTS.
Es dona compte de la moció del tenor literal següent la qual es llegida per el Sr.
Regidor Josep Antoni García Miragall:

“La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP),
en la reunió ordinària celebrada el dia 11 d'abril 2017, ha adoptat per majoria, (vots a favor:
PSPV-PSOE, COMPROMÍS, i EUPV, vot en contra: PP, abstenció: CIUTADANS,) la següent
proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que
s'adopte pels seus respectius plenaris.
MOCIÓ PEL TANCAMENT DE COFRENTS
Que presenta Sr. TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ, alcalde del municipi de Xeresa,
en el seu nom i representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li
confereix i a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
al Ple de la Corporació per al seu debat.

La central nuclear de Cofrents, que està situada només a 63 km de València i 75
d'Albacete en línia recta, va caducar en 2011 i cada any de funcionament extra resulta més
perillosa. A l'empresa propietària, Iberdrola, li genera milers de milions d’euros però ens posa
en perill a 5 milions de valencians, 2 milions de castellanomanxecs i no se sap quants més en
cas d'accident semblant als haguts en Fukushima o Txernobil. A més, els residus radioactius
que produeix seran perillosos durant milers d'anys i es deixaran com a herència maleïda a les

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Número: 2017-0008 Fecha: 03/07/2017

Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, eleva

generacions futures...

viables ecològicament i econòmicament per a generar l'electricitat que consumim: l'eficiència i
les energies renovables. Nosaltres som pobres en combustibles fòssils, energia hidràulica,
inclús en urani, però en canvi som molt rics en energia solar, tenim de sobra per a
autoabastir-nos: 1.600 kwh/m2·any. Només necessitem que els governs legislen pensant en els
ciutadans i la naturalesa, no en les corporacions elèctriques; com estan fent ja en altres països
com Alemanya, on apliquen el nou model energètic i tancaran l'última central nuclear en 2022.
En aqueix sentit i dins de la campanya pel tancament de Cofrents que hem començat, els
grups que componem la plataforma Tanquem Cofrents estem presentant en els ajuntaments la
moció adjunta, en la qual proposem demanar a la Generalitat Valenciana i el Govern Central:
I) El tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents al març de 2021,
quan finalitza l'actual pròrroga de funcionament, elaborant i posant en marxa des d'aquesta
Pàgina 9 de 11
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Tot això resulta encara més greu i criticable si tenim en compte que ja hi ha alternatives

legislatura un Pla d'Eficiència, Estalvi i Energies Renovables que permeta la substitució gradual
de les energies convencionals.
II) Que no s'autoritze la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat de residus
radioactius dins dels terrenys de la Central Nuclear de Cofrents per ser innecessari, ja que la
Central disposa d'emmagatzematge suficient fins a la seua data de tancament en 2021.
III) Modificar urgentment el marc normatiu que ha paralitzat la implantació de les energies
renovables per a permetre l'autoconsum de balanç net, tal i com es fa a altres països. I
fomentar, a nivell local, autonòmic i estatal, la instal·lació de mòduls solars de calfar aigua, en
substitució dels termos elèctrics, que s'amortitzen en 4 anys amb l'electricitat que estalvien.
IV) Eliminar definitivament les «portes giratòries» que permeten col·locar exmembres del
govern en les grans empreses elèctriques perquè aquests dirigisquen amb ells la política
energètica del país, augmentant encara més la corrupció existent.
Demanarem a tots els partits que la presenten i aproven en els municipis on estan, per a
pressionar i demostrar l'oposició de la majoria de la població a aquesta font d'energia bruta i

Segon. Comunicar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a tots els
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al president de la Generalitat
Valenciana i al president del Govern Espanyol, i a l’FVMP.”

Abans de procedir a la votació s’obri un debat sobre la mateixa.
En primer lloc pren la paraula el Sr. Regidor Salvador de la Asunción, el qual comenta
que tancar Cofrents és no vore una sèrie de conseqüències com el increment de la
tarifa elèctrica en un 25%, el increment en un 50% de les emissions en CO2 que van
en contra d’allò establert en el protocol de Kioto i Paris, etc... el que se deuria de fer és
un increment en l’aportació d’energies renovables i fer un ix energètic.
El Sr. Regidor Josep Antoni García Miragall comenta que el tema de les emissions de
CO2 és un tema superat. Cofrents deuria de haver tancat en 2011 i per raons
econòmiques que han beneficiat a Iberdrola no s’ha tancat. Cada any que transcorre
estant en marxa en un risc major exponencialment. És un perill que tenim ahí i ens
afectaria directament, seria mes fàcil implementar un model energètic basat en
energies renovables, eficiència, sostenibilitat, estalvi.... és dir dur a terme una política
de model energètic antagònica a les Centrals Nuclears i potenciar el autoconsum.
La Sra. Regidora Neus Roselló pren la paraula i comenta que hi ha que tindre ne
compte també a la gent que treballa allí i la injecció en recaptació d’impostos que
suposa.
El Sr. Regidor Daniel Moncho comenta que es un canvi molt radical, que ell està a
favor del canvi energètic per renovables, energia eòlica....
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Primer. Manifestar el suport al tancament de la central de Cofrents.
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perillosa, que només beneficia els amos d'Iberdrola i ens perjudica el 99'99% de la població.

El Sr. Regidor Josep Antoni García Miragall comenta que es tracta de fer política
impulsant estos nous model solars energètics.
El Sr. Alcalde- President dona per finalitzat el debat i es procedeix a la votació sobre la
moció presentada, la qual es aprovada per la majoria absoluta dels membres de la
Corporació (7 vots a favor Grup municipal Compromís i 4 abstencions del grup
municipal PP).
7.- MOCIONS D’URGÈNCIA.
No s’ha presentat cap moció d’urgència al Plenari per ningun Grup Municipal.
8.- PRECS I PREGUNTES.
No es realitza cap prec ni cap pregunta a la sessió
Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona per conclòs l’acte públic, aixecant la
sessió a les vint – i- dos hores i deu 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.
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L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó

