ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
SESSIÓ:
12/2016
DATA:
24 DE NOVEMBRE 2016.
CARÀCTER: ORDINÀRIA

ALCALDE-PRESIDENT:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó

Grup municipal Compromís

REGIDORS:
Sra. Ana Isabel Peiró Canet
Sra. Eva Calleja Roselló
Sr. Tomás Daviu Pellicer
Sr. José Antonio Pellicer Bou
Sra. Mari Carmen Liñana Fernández
Sr. Josep Antoni García Miragall
Sr. Salvador de la Asunción Peiró
Sra. Neus Roselló Lloret
Sra. Melisa Velasco Martín
Sr. Daniel Moncho Aparisi

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

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-quatre de novembre de dos mil setze, 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 i que constituïxen els onze que componen la Corporació municipal. Hi ha, per
tant, 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: 2016-0010 Fecha: 31/01/2017

Excusa la inassistència

ACTA DEL PLE

Tot seguit, la presidència entra a conèixer els assumptes de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ DE
D’OCTUBRE DE 2016 I DE 7 DE NOVEMBRE DE 2016.

27

La presidència pregunta als assistents si han de formular alguna observació a
les actes de les sessions ordinària de 27 d’octubre de 2016 i extraordinària de 7 de
novembre de 2016, les quals han estat distribuïdes reglamentàriament.
Sotmeses a votació dites actes, es computen 7 vots a favor, del Grup Municipal
Compromís i 4 del Grup Municipal Popular, que representen la unanimitat del nombre
legal de la Corporació, per la qual cosa les mateixes resulten aprovades 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:
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LUCIA MATOSES OLLER (1 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 31/01/2017
HASH: 04b2c9209c7dc7567fc0211b849ad660

ASSISTENTS:

17/11/2016 DECRET DESESTIMANT LES ALEGACIONS.
17/11/2016 DECRET SESETIMANT RECURS REPOSICIÓ.
Inscripció d'una associació local al
17/11/2016
Registre Municipal d'Associacions
DECRET DE SOLICITUD ELABORACIÓ PLA
17/11/2016
TERRITORIAL DE EMERGÈNCIES.

DECRET 2016-0821 [1.- DECRET ALCALDIA BAIXES
17/11/2016
PER CANVI RESIDÈNCIA]
DECRET 2016-0820 [V1.- DECRET ALCALDIA
17/11/2016
MODIFICACIÓ DADES PERSONALS]
DECRET 2016-0819 [V3.- RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ] 17/11/2016
DECRET 2016-0818 [Resolución de Alcaldía de
17/11/2016
Inicio]
DECRET 2016-0817 [REQUERIMENT
17/11/2016
DEFUNCIÓ.docx]
DECRET 2016-0816 [5.- DECRETO ALCALDÍA ALTA] 17/11/2016
DECRET 2016-0815 [Decret pagos domiciliats
15/11/2016
octubre 2016]
DECRET 2016-0814
15/11/2016
[Xeresa-2016-ResolalcgenercredEMCORP]
DECRET 2016-0813
15/11/2016
[Xeresa-2016-ResolalcgenercredIFS]
DECRET 2016-0812
15/11/2016
[Xeresa-2016-ResolalcgenercredPCV]
DECRET 2016-0811
15/11/2016
[Xeresa-2016-ResolalcgenercredPobrEnerg]
DECRET 2016-0810
15/11/2016
[Xeresa-2016-ResolalcgenercredSalariJove]
DECRET 2016-0809 [V3.- DECRET ALCALDIA
11/11/2016
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0808 [V3.- DECRET ALCALDIA
11/11/2016
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0807 [V4.- RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ] 11/11/2016
DECRET 2016-0806 [V4.- RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ] 11/11/2016
DECRET 2016-0805 [7- DECRET]

11/11/2016

DECRET 2016-0804 [1.- DECRET]
DECRET 2016-0803 [3 DECRET.docx]
DECRET 2016-0802 [4.- DECRET]

11/11/2016
11/11/2016
11/11/2016

DECRET 2016-0801 [7- DECRET]

11/11/2016

PADRÓ: BAIXES PER CANVI RESIDÈNCIA
PADRÓ: MODIFICACIÓ DADES PERSONALS
HISENDA: LIQUIDACIÓ ICIO
DECRET INICI PROC. ADJUDICACIO OBRES
IFS 2016.
HISENDA: REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ
PLUSVÀLUA
PADRÓ: ALTES PER CANVI RESIDÈNCIA
PAGOS DOMICILIATS OCTUBRE 16
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 15 EMCORP
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 16 IFCS
MOFICACIÓ DE CRÈDIT 17 PCV
MOFICACIÓ DE CRÈDIT 18 POBREA
ENERGÈTICA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 19 SALARI
JOVE
HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
HISENDA: LIQUIDACIÓ TAXES I ICIO
HISENDA: LIQUIDACIÓ TAXES I ICIO
HISENDA: LLICÈNCIA OCUPACIÓ VIA
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
PADRÓ: BAIXES PER DEFUNCIÓ
HISENDA: ALTA TAXA RSU
HISENDA: CONCESSIÓ GUAL
HISENDA: NO CONCESSIÓ LLICÈNCIA
COL·LOCACIÓ TENDAL- CARPA
HISENDA: REQUERIMENT PRESENTACIÓN
PLUSVÀLUA
URBANISME: LLICÈNCIA SEGONA
OCUPACIÓ
HISENDA: ANUL·LACIÓ LIQUIDACIÓ
PLUSVÀLUA
HISENDA: ANUL·LACIÓ LIQUIDACIÓ
PLUSVÀLUA
HISENDA: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
PLUSVÀLUA
HISENDA: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
PLUSVÀLUA

DECRET 2016-0800 [REQUERIMENT
11/11/2016
DEFUNCIÓ.docx]
DECRET 2016-0799 [12.- PROVISIÓN
11/11/2016
INSCRIPCIÓN]
DECRET 2016-0798 [V3.- DECRET ALCALDIA
11/11/2016
ANUL·LACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0797 [V3.- DECRET ALCALDIA
11/11/2016
ANUL·LACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0796 [V3.- DECRET ALCALDIA
11/11/2016
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0795 [V3.- DECRET ALCALDIA
11/11/2016
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0794 [2.- RESOLUCIÓ
11/11/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ TODP
LIQUIDACIÓ.docx]
DECRET 2016-0793 [3 DECRET.docx]
11/11/2016 HISENDA: ALTA TAXA FEM
DECRET 2016-0792 [V4.- RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ] 11/11/2016 HISENDA: LIQUIDACIO ICIO I TAXES
DECRET INCOACIO PROCEDIMENT
DECRET 2016-0791 [3. Decret incoacio]
09/11/2016
SANCIONADOR VERTITS.
DECRET INCOACIO PROCEDIMENT
DECRET 2016-0790 [3. Decret incoacio]
09/11/2016 SANCIONADOR ABOCAMENT DE VERTITS I
BLOQUEIS DE ARQUETA.
DECRET 2016-0789 [V3.- RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ] 04/11/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ ICIO
Concessió targeta d´estacionament per a
DECRET 2016-0788 [DECRET]
04/11/2016
persones amb mobilitat reduïda
DECRET 2016-0787 [4.- DECRET]
04/11/2016 HISENDA: CONCESSIÓ GUAL
DECRET 2016-0786 [V4.- RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ] 04/11/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ ICIO
DECRET 2016-0785 [V16.- RESOLUCIÓ
URBANISME: CONCESSIÓ LLICÈNCIA
04/11/2016
CONCESSIÓ]
URBANÍSTICA
DECRET 2016-0784 [2.- RESOLUCIÓ
04/11/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ TODP
LIQUIDACIÓ.docx]
DECRET 2016-0783 [5.- DECRETO ALCALDÍA ALTA] 04/11/2016 PADRÓ: ALTES
DECRET REQUERIMENT LEGALITZACIÓ
DECRET 2016-0782 [6. Resol. req legalitzacio]
04/11/2016
URBANÍSTICA.
DECRET 2016-0781 [V3.- RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ] 04/11/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ ICIO
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DECRET 2016-0822 [Resolució d'Alcaldia]

DECRET INCOACIÓ PROCEDIMENT
SANCIONADOR.
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DECRET 2016-0825 [2.Resol. desestim.
alegacions]
DECRET 2016-0824 [7.Resol.Alc]
DECRET 2016-0823 [DECRET inscripció Club
Patinatge]

17/11/2016

ACTA DEL PLE

DECRET 2016-0826 [3. Decret incoacio]

DECRET 2016-0780 [V3.- RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ] 04/11/2016
DECRET 2016-0779 [Decreto pagos octubre]
04/11/2016
DECRET 2016-0778 [4.Resol. Alc. incoacio proc] 31/10/2016
DECRET 2016-0777 [1.Resol. Alc]
31/10/2016
DECRET 2016-0776 [DECRET 2016- [DECRET
31/10/2016
CONVOCATÒRIA OCTUBRE 2016]]
DECRET 2016-0775 [C2.- DECRETO ALCALDIA
31/10/2016
TERCEROS]
DECRET 2016-0774 [2.- RESOLUCIÓ
31/10/2016
LIQUIDACIÓ.docx]
DECRET 2016-0773 [2.- RESOLUCIÓ
31/10/2016
LIQUIDACIÓ.docx]

HISENDA: LIQUIDACIÓ TODP

HISENDA: TAXA OCUPACIÓ DOMINI
PÚBLIC LOCAL
URBANISME: DECLARACIÓ DE CADUCITAT
31/10/2016
LLICÈNCIA URBANÍSTICA
URBANISME: DECRET CORRECCIÓ
31/10/2016
LLICÈNCIA SEGREGACIÓ

DECRET 2016-0770 [Decreto aprovació factures
octubre 2016]

31/10/2016 APROVACIÓ FACTURES OCTUBRE 2016

DECRET 2016-0769 [Resol. decl.caducitat]

27/10/2016

DECRET 2016-0766 [RESOL. alegacions]

27/10/2016

DECRET 2016-0765 [3.Res.alc.incoacio
26/10/2016
procediment]
DECRET 2016-0764 [Decreto estimación escrito
26/10/2016 ***
alegaciones]
DECRET 2016-0763 [4.- RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ] 26/10/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ TAXES OBERTURA
URBANISME: ESTIMACIÓ COMPLIMENT
DECRET 2016-0762 [34.- DECRET FINAL]
26/10/2016
ORDRE D'EXECUCIÓ
CEMENTERI: CESSIÓ DRET FUNERARI
DECRET 2016-0761 [2.- DECRET DRET FUNERARI] 26/10/2016
NÍNXOL
DECRET 2016-0760 [6.- DECRET LIQUIDACIÓ
26/10/2016 CEMENTERI: LIQUIDACIÓ TAXES
TAXES]
DECRET 2016-0759 [decret Mod provisio fondos
26/10/2016 Provisió de fons Laura Martínez Fernandez
Laura Martínez Fernandez]
DECRET 2016-0758 [5.- DECRETO ALCALDÍA ALTA] 26/10/2016 PADRÓ: ALTES CANVI RESIDÈNCIA
DECRET DESESTIMANT RECURS TAXA
DECRET 2016-0757 [Resol.Alc]
26/10/2016
ESCOLETA.
HISENDA: LIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ
DECRET 2016-0756 [7- DECRET]
26/10/2016 VÍA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA 2015
HISENDA: LIQUIDACIÓ TAXA OCUPACIÓ
DECRET 2016-0755 [7- DECRET]
26/10/2016 VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA, 2016
DECRET 2016-0754 [Decreto estimación escrito
26/10/2016 ***
alegaciones]
DECRET 2016-0753 [V3.- DECRET ALCALDIA
26/10/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0752 [V3.- DECRET ALCALDIA
26/10/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0751 [V3.- DECRET ALCALDIA
26/10/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0750 [V3.- DECRET ALCALDIA
26/10/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0749 [2.- DECRETO ALCALDIA ALTA
26/10/2016 PADRÓ: ALTA PER NAIXEMENT
POR NACIMIENTO]
DECRET 2016-0748 [V3.- DECRET ALCALDIA
26/10/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0747 [V3.- DECRET ALCALDIA
26/10/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0746 [V3.- DECRET ALCALDIA
26/10/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0745 [V3.- DECRET ALCALDIA
26/10/2016 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]
DECRET 2016-0744 [Decret nomines octubre
25/10/2016 DECRET PAGO NOMINES OCTUBRE
2016]
Solicita subvención IFS para ejecución
DECRET 2016-0743 [11. RES ALC SOLICITA SUBV
24/10/2016 proyecto "pavimentación Danses, Jaume I
IFS EXECUCIÓ OBRA]
y Ramón y Cajal"
DECRET 2016-0742 [11.RES ALC SOLICITA SUBV
Solicitud subvención IFS para Redacción y
IFS 2016 para REDACCION PROYECTO
24/10/2016 dirección proyecto "Pavimentación
PAVIMENTACION]
Danses, Jaume I y Ramon y cajal"
DECRET 2016-0741 [12. RES ALC SOBRE
Sobre compromís aportació Pla Econòmic
24/10/2016
COMPROMÍS APORTACIÓ PEF PER AL IFS 2016]
Financer per al IFS 2016
DECRET 2016-0740 [DECRET 2016- [DECRET
DECRET CONVOCATÒRIA PLENARI
24/10/2016
CONVOCATÒRIA OCTUBRE 2016]]
OCTUBRE.
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA
DECRET 2016-0739 [Decret Alcaldia]
20/10/2016
MUNICIPAL I ESPECIAL DE COMPTES.
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DECRET 2016-0768 [Resol suspensio obres]
27/10/2016
DECRET 2016-0767 [4.- RESOLUCIÓ LIQUIDACIÓ] 27/10/2016

DECRET DECLARACIÓ CADUCITAT
LLICENCIA.
DECRET SUSPENSIÓ OBRES.
HISENDA: LIQUIDACIÓ TAXES OBERTURA
RESOLUCIÓ CONTRA ACTA LIQUIDACIO
TECNICS.
DECRET INCOACIÓ PROCEDIMENT
SANCIONADOR.
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DECRET 2016-0771 [3.- DECRET]

PADRÓ: MODIFICACIÓ DADES PERSONALS

ACTA DEL PLE

DECRET 2016-0772 [DECRET CADUCITAT]

HISENDA: LIQUIDACIÓ ICIO
DECRET PAGOS OCTUBRE 16
DECRET INCOACIÓ PROCEDIMENT.
DECRET CADUCITAT LLICÈNCIA.
DECRET CONVOCATÒRIA PLENARI
EXTRAORDINARI NOVEMBRE.

DECRET 2016-0738 [1.Decret aprovant bases]

20/10/2016

DECRET APROVANT BASES OPOSICIO
POLICIA LOCAL.

Obert un torn d’intervencions se’n produeixen les següents:
El Sr. regidor Salvador de la Asunción pregunta com afecta a l’enquesta que està
realitzant-se la subvenció de pavimentació dels carrers???
El Sr. Alcalde li respon que en ixa enquesta s’està plantejant que fer per al Pla
Provincial d’Obres i Serveis del 2017 que és un Pla distint i diferent a la subvenció
d’IFS-2016 que s’està utilitzant per a la pavimentació d’alguns carrers, són dos Plans
distints,no tenen res a vore, per tant, en el cas que la gent que vota optara per ixa
opció de pavimentar carrers si estos ja estan fets se mirarien altres que també estan
estropeats.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS.
Per part de la Sra. Regidora Anabel Peiró s’exposa en que consta aquesta modificació
de crèdit que te com a finalitat donar de baixa partides del pressupost que no es van a
utilitzar per a finançar altres que son precises i no hi havia ja prou consignació
pressupostària per a dur-les a terme. Aquestes modificacions normalment es fan a final
d’any ja que tenen com a objecte regularitzar el pressupost.

Número: 2016-0010 Fecha: 31/01/2017

Es dona compte de la publicació al BOP núm.215, de data 8 de novembre de 2016, de
l’anunci d’exposició al públic de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, la qual estarà
exposat fins el 22 de decembre.

ACTA DEL PLE

3.- DONAR COMPTE DE LA PUBLICACIÓ EN EL BOP NÚM.215 DE DATA 8 DE
NOVEMBRE DE 2016, L’ANUNCI D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DE VALOS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

“Modificació de Crédit en el Pressupost General de 2016 mitjançant concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits”.

Vista la necessitat d’habilitar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en l’
estat de despeses del vigent Pressupost General, i
RESULTANT: Que atenent a la seua especificitat i situació de les despeses que es
pretenen cobrir s’arriba a la conclusió de que la seua habilitació dins el present exercici
resulta convenient per als interessos municipals.
CONSIDERANT: Que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits objecte del
present expedient es financen mitjançant Romanent de tresoreria per a despeses generals,
mitjançant lo previst en l’article 36.1 del Reial Decreto 500/1990, de 20 d’ abril, per el que
es desenvolupa el capítol primer del títol sext de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Es dóna compte de la proposta presentada amb el següent tenor literal:

Per aquesta Alcaldia - Presidència es proposa a l’Ajuntament - Pleno, previ informe
de l’ Intervenció municipal, adoptar el següent acord:
PRIMER.- Concedir en el vigent Pressupost General els crèdits extraordinaris
i suplements de crèdits que, per quantia de 87.968,19 euros, figuren en l’Annex a la present
esmena que obra en l’expedient.
SEGON.- Finançar els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
conforme a lo següent:
Baixa en crèdits de despeses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.968,19
Romanent de tresoreria despeses generales 2015 . . . 60.000,TERCER.- Acordar igualment la seua exposició pública, i si no se presentaren
reclamacions, elevar automàticament a definitiva la seua aprovació, sense necessitat de
nou Acord, procedint a la seua publicació per Capítols.”
Sotmesa a votació dita proposta, es computen 7 vots a favor, del Grup Municipal
Compromís i 4 abstencions del Grup Municipal PP, per tant la proposta es aprovada
per la majoría absoluta dels membres de la Corporació.

“ PROPOSTA D’ALCALDIA
Finalitzada la comptabilitat municipal de l’exercici 2015 s’ha constatat
l’existència d’ obligacions pendents de l’exercici anterior que no han pogut ser
aplicades en el procés d’execució pressupostaria.
Considerant que, en virtut del principi d’especialitat temporal, previst en el
art. 176.1 del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, sols poden imputar als crèdits de l’estat
de despeses de cada exercici les obligacions derivades d’adquisicions, obres,
serveis i demès prestacions o despeses en general que es realitzen en l’any natural
del propi exercici pressupostari, tenint que aplicar-se les despeses realitzats en
exercicis anteriors mitjançant el denominat “reconeixement extrajudicial de
crèdits”, previstos en l’art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, reconeixement
que es reserva a la competència del Pleno de la Corporación.
Vist l’informe emes al tal efecte per la Secretaria - Intervenció Municipal.
Aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament - Pleno l’ adopció del següent
Acord:

PRIMER.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits d’exercicis anteriors per un import total de 77.569,18 euros dita relació figura
en l’expedient, amb descripció d’ import, partida pressupostaria, concepte i any
d’aplicació.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a Secretaria - Intervenció
per ha que es realitzen les operacions comptables de reconeixement d’obligacions
i, en el seu cas, els pagaments pertinents.
TERCER.- Condicionar el present Acord a la entrada en vigor de
l’expedient de modificació de crèdits que es troba executant-ne i finança el present
reconeixement extrajudicial.”
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Es dóna compte de la proposta presentada amb el següent tenor literal:
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El Sr. Alcalde pren la paraula i comenta que aquest reconeixement extrajudicial
normalment es fa abans, però al haver problemes per el canvi de Secretari, el procés
de les eleccions, etc, s’ha demorat un poc.

Número: 2016-0010 Fecha: 31/01/2017

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT.

Abans de sotmetre’s a votació la Sra. Regidora Neus Lloret pregunta si les factures
incloses en el reconeixement extrajudicial de crèdit estan pendents de pagament??
com pot ser que es demore un any en pagar una factura?
El Sr. Alcalde respon que no, que es tracta d’una qüestió pressupostària, les factures
estan pagades ja que en tresoreria hi havia diners, però en el pressupost no hi havia
prou consignació pressupostària per reconeixer-les.
Sotmesa a votació dita proposta, es computen 7 vots a favor, del Grup Municipal
Compromís i 4 abstencions del Grup Municipal PP, la proposta transcrita, resulta
aprovada per la majoria absoluta dels membres de la Corporació.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN
MATÈRIA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I APROVACIÓ DEL MODEL DE
PETICIÓ DE SERVEIS.
Es dóna compte de proposta d’Acord amb el següent tenor literal:

PRIMER. Aprovar l’adhesió del municipi de Xeresa al Conveni de col·laboració,
subscrit entre la Generalitat de la Comunitat Valenciana i la Administració General
de l’Estat, per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració
electrònica i l’aprovació del model de petició de serveis.
SEGON.
Al model de petició de serveis que haurà d’estar subscrit per el
representant de l’entitat local, haurà de realitzar-se exclusivament per mitjans
telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat, i s’haurà d’adjuntar
l’acord d’aprovació de l’organ competent.”

Abans de sotmetre’s a votació pren la paraula l’Alcalde i comenta que es tracta d’una
Adhesió a la utilització de les ferramentes electròniques entre les entitats locals, la
Generalitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat.
Sotmesa a votació dita proposta, es computen 7 vots a favor, del Grup Municipal
Compromís i 4 vots a favor del Grup Municipal PP, que representen la unanimitat dels
onze regidors que componen la Corporació, la proposta transcrita, resulta aprovada
per la unanimitat dels onze membres de la Corporació.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL COMPROMIS RELATIVA A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES.
Es dóna compte de la moció amb el següent tenor literal:
“MOCIÓ 25 NOVEMBRE
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Considerant el que es disposa en l'article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, se sotmet a la consideració del Ple,
proposta d'acord en els següents termes:

ACTA DEL PLE

Vist l’informe emés per la Secretaria de l’Ajuntament en relació a la lesgislació
aplicable i procediment a seguir per a dur a terme l’adhesió de l’entitat local al
Conveni de col·laboració, subscrit entre la Generalitat de la Comunitat Valenciana i
la Administració General de l’Estat, per a la prestació mutua de solucions bàsiques
d’administració electrònica i l’aprovació del model de petició de serveis,
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“Vist l’ofici remés per la Secretaria General de la Delegació de Govern de la
Comunitat Valenciana, en relació al procediment d’adhesió de les entitats locals en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana al Conveni de col·laboració, subscrit entre la
Generalitat de la Comunitat Valenciana i la Administració General de l’Estat, per a la
prestació mutua de solucions bàsiques d’administració electrònica i l’aprovació del
model de petició de serveis,

ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Que presenta Sr. TOMAS FERRANDIS MOSCARDÓ. alcalde en l’Ajuntament de
Xeresa, en el seu nom i representació, per mitjà del 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 de conformitat amb l’article
97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la MOCIÓ següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En 2016, fins el mes de setembre han estat assassinades a l’Estat Espanyol 43
dones i 2 menors, i hi ha 9 assassinats de dones més en investigació segons dades
de la Coordinadora Feminista de València i malauradament aquesta xifra haurà
quedat desfasada quan debatrem aquesta moció.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General
la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part
de tota la societat, però també per a la renovació dels esforços per part de totes les

Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de violència
masclista que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua vida, i
que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de dones i
xiquetes, més de la meitat de la població. Aquestes violències tenen el seu origen i
nucli en la pervivència d’un sistema social

heteropatriarcal, present a totes les

ACTA DEL PLE

institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquesta xacra.
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de l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de

estructures de la societat, que no considera la igualtat un autèntic dret de les
dones. L’expressa a les lleis escrites mentre que a la vida real manté rols i
cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen estereotips que
posen l’accent en les responsabilitats i culpabilitats de les dones, que sobrevalora
el que és considerat masculí i devalua i invisibilitza el que és considerat femení.
Presenta com a normal que és la seua responsabilitat cuidar dels altres, que el seu
treball és de menys qualitat, que moltes agressions es deuen al comportament
d’elles i que les institucions, la societats o la seua parella tenen dret de decidir per
elles. No es tracta de sexe fort i sexe dèbil, i és tot això el que fa vulnerables les
dones.
És per tot això que malgrat les reiterades declaracions en contra d’aquesta
violència, els assassinats que se’n deriven no disminueixen, així com tampoc les
xifres de les agressions que tenen consideració de delicte penal. És necessari que
les institucions públiques manifesten el seu rebuig a la violència cap a les dones i
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responsabilitats diferenciats, resta credibilitat i autoritat a les dones, cosifica el seu

que les seues declaracions es facen realitat cada dia amb la coherència de les
accions.
Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l’Estat Espanyol més
d’una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual
per part de la seua parella i menys d’una cinquena part ho ha denunciat. La
violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, el
masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre.
És especialment preocupant el grau de presència de la violència contra les dones
entre joves i adolescents, que mantenen perfils de submissió i zels, i ens indica que
no estem anant per on cal en educació i prevenció. Cal denunciar la LOMQE (Llei
Orgànica de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament) que elimina els valors
coeducadors.
És també especialment preocupant la situació internacional que obliga a migracions
i desplaçaments per motius econòmics i per persecucions i conflictes bèl·lics,
d’exposició a patir violències.

TOMAS FERRANDIS MOSCARDÓ, portaveu del Grup Polític Municipal COMPROMÍS de
l’Ajuntament de XERESA, presenta al Ple les següents propostes d’acord:
ACORDS
1.- Aquest Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les
dones assassinades per violència de gènere, al temps que expressa el seu rebuig a
totes les manifestacions d'aquesta violència, redobla el seu compromís amb les
víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors.

ACTA DEL PLE

És per tot això que,
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deixant en aquests processos les xiquetes i dones en situacions gravíssimes

violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que
impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories.

3.- És per això que es compromet a dissenyar estratègies d’actuació i elaborar els
pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència
contra les dones vol dir,
a.- Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on
cal actuar i on cal previndre.
b.- Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i
treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per
treballar les polítiques de gènere i contra la violència.
c.- Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les
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2.- Aquest Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les

dones que pateixen violència de gènere.
d.- Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de
gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de
l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les competències
municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal.

4.- Així mateix, es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals
disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació
de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista.

5.- En tant que entitat subvencionadora, aquest Ajuntament es compromet a no
subvencionar actes en les quals l'entitat organitzadora utilitze com a reclam
publicitari el cos de les dones de forma sexista.

6.- Dissenyar d’un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la
violència de gènere en la adolescència, amb els valors de la coeducació, la
d’objectius, accions i calendari, amb la voluntat d’involucrar i dinamitzar amplis

7.- Així mateix volem fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de
l’Estat la nostra preocupació per l’abandonament d’actuacions públiques per
protegir les víctimes de la violència de gènere i demanar que consideren la
violència de gènere un tema d’Estat, d’entre els problemes més greus i urgents a
resoldre. Que assignen els recursos pressupostaris adients perquè la lluita siga
efectiva i que aquests no poden ser disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació
de crisi que pateix la nostra societat la vulnerabilitat de les dones augmenta i es

ACTA DEL PLE

sectors socials i ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals.
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cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de constar

8.- Exigir els Governs que apliquen i desenvolupen la Llei Integral de Mesures de
Protecció Contra la Violència de Gènere (BOE 1/2004) i la Llei Integral contra la
violència sobre la Dona (DGV 7/2012), que siguen dotades convenientment així com
avaluades, que es publiquen dades, les actuacions i les conclusions.
9.- Demanar al Govern de l’Estat que es desenvolupe i implemente el Conveni
d'Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW.
Que es reformen les lleis perquè estiguin reflectides totes les formes de violència
contra les dones.
10.- Que s’eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular per accedir
a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere i
que es faça efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de
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fan més necessaris encara.

persecució per violència masclista, opció sexual i d'identitat de gènere.
11.- Reivindicar les competències municipals en matèria d’igualtat, prevenció i
ajuda contra la violència de gènere i oposar-se a la pretensió del Govern de l’Estat
de buidar d’atribucions els ajuntaments, a més d’exigir-ne el finançament
necessari.
12. Aquest Ajuntament s'adhereix a la Declaració de 2017 com a 'Any contra la
Violència de Gènere', impulsada per la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la
Dona -CSW61- pertanyent a ONWOMEN, i amb això el compromís de desenrotllar
una política municipal activa, integral, participativa i coordinada en favor de la
igualtat i contra la violència cap a les dones, posant especial atenció en la violència
que pateixen les dones jóvens i adolescents, a més d'augmentar les partides
destinades a igualtat i a lluitar contra la violència de gènere.
13.- Comunicar l´acord plenari al Govern Central, al Consell de la Comunitat
Valenciana, a la Diputació Provincial i a la Federació Valenciana de Municipis i
Xeresa, a 21 de novembre de 2016.

Sotmesa a votació dita proposta, es computen 7 vots a favor, del Grup Municipal
Compromís i 4 vots a favor del Grup Municipal PP, que representen la unanimitat dels
onze regidors que componen la Corporació, la proposta transcrita, resulta aprovada
per la unanimitat dels onze membres de la Corporació.
8.- MOCIONS D’URGÈNCIA.
No es presenta cap moció d’urgència.

ACTA DEL PLE

Sr. ALCALDE de l’AJUNTAMENT de XERESA.
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Províncies.

El Sr. regidor Salvador de la Asunción comenta que les faroles del cementeri no
funcionen.
El Sr. Alcalde respon que ho sap, que la grua ja està avisà i que està esperant a que
pare de ploure per arreglar-les, ademés del cementeri també hi ha per a arreglar en la
Casa de la Cultura.
El Sr. regidor Salvador de la Asunción pregunta que com estan funcionant les classes
d’anglés, informàtica, valencià... a lo que la R. Regidora M. Carmen Liñana comenta
que les de valencià s’han anulat perquè hi havia molt poca gent i no era viable.
El Sr. regidor Salvador de la Asunción pregunta sobre com està l’assumpte del lloguer
de l’albergue?? A lo que el Sr. Alcalde respon que pot ser en Pasqua es lllogue per a
fer un event esportiu.
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9.- PRECS I PREGUNTES.

Sobre el mateix tema pren la paraula la Sra. Regidora Neus Lloret i pregunta si
l’anterior lloguer fou rentable?? El Sr. Alcalde comenta que sí, que està publicat en el
Portal de la Transparència.
Seguidament la Sra. Regidora Neus Lloret comenta si cap la possibilitat de traureu a
oferta o concurs?? El Sr. Alcalde comenta que sí, però que encara és prompte, hi ha
que esperar un temps per decidir que fer, ja que encara no el tenim ni un any, en
funció de com vaja tot ja s’estudiarà el més convenient.
La Sra. Regidora M. Carmen Liñana pren la paraula i anuncia que el proper 8 de
decembre es farà un mercadet a la Plaça de l’Esglèsia, comenta que han intentat
involucrar als Bars del municipi però no ho veuen viable i no els interessa.
Respecte este tema la Sra. Regidora Neus Roselló comenta que l’any passat sols
participaren 2 associacions a lo què la Sra. Regidora M. Carmen Liñana respon que
enguany partiicpen més i també gent particular.
La Sra. Regidora Melisa Velasco comenta que enguany també participarà l’escola de
música.
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LA SECRETARIA – INTERVENTORA,
Lucía Matoses Oller.

Cód. Validación: 5E5ZYHWM9M94J69G2ALGJKQDX | Verificación: http://xeresa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 11

L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó

ACTA DEL PLE

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

