AJUNTAMENT DE XERESA
C/ Alcodar, 16 – 46790 Tel. 96 2895378 Fax 96 289 5195 – xeresa_sec@gva.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI
DE L'AJUNTAMENT, REALITZADA
EL DIA 26 D’ABRIL DEL 2012
ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Fecha Firma: 07/05/2012
HASH: 03ef94ba6d6573a6de79cfa0326c6fd7

Regidors:
Sr. Josep Garcia Ferrer
Sr. Vicent Jesús Altur Grau
Sr. Tomàs Daviu Pellicer
Sra. Ana Isabel Peiró Canet
Sr. Josep Antoni Garcia Miragall
Sr. Enric Xavier Naval Llorca (1)
Sra. Rosa María Cardona Aparisi
Sr. Fernando Sendra Vicedo
Sr. Salvador de la Asunción Peiró
Sra. María José Roselló Sala

Al municipi de Xeresa, a vint-i-sis
d’abril de dos mil dotze, sent les vinti-una hores, i sota la Presidència del
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó,
Alcalde-President de la corporació,
es reuneixen en el saló de sessions
de la casa consistorial els regidors al
marge expressats.
A continuació s'obri la sessió pel
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 a la votació dels
assumptes relacionats en l'ordre del
dia fixat en la convocatòria, amb el
resultat següent:

Secretari:
Sr. Juan Manuel López Borrás
(1) S'incorpora una vegada iniciada la
deliberació del punt núm. 8.

1. APROVACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Se sotmet a la consideració del Plenari l’Acta de la sessió anterior, de 29 de març del
2012, per la qual cosa el Sr. alcalde pregunta si algun regidor té alguna observació a
realitzar respecte a la redacció d’aquesta.
Sotmesa a votació la referida acta, resulta aprovada, en els seus propis termes, per
unanimitat dels deu membres presents.
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JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
Fecha Firma: 04/05/2012
HASH: b9b3fdde91460985ea15327fae8828f2

MINUTA NÚM. 4.
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2. DECRETS D’ALCALDIA DISPOSATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA

Número
2012-0104
2012-0105
2012-0106
2012-0107
2012-0108
2012-0109
2012-0110
2012-0111
2012-0112
2012-0113
2012-0114
2012-0115
2012-0116
2012-0117
2012-0118
2012-0119
2012-0120
2012-0121
2012-0122
2012-0123
2012-0124
2012-0125
2012-0126
2012-0127
2012-0128
2012-0129
2012-0130

Data
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
04/04/2012

2012-0131
2012-0132
2012-0133
2012-0134
2012-0135
2012-0136

10/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
10/04/2012

2012-0137
2012-0138
2012-0139

10/04/2012
10/04/2012
12/04/2012

Descripció
ALTA EN EL PADRÓ MUNICIPAL PER NAIXEMENT
RESOLUCIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
MODIFICACIONS PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
RESOLUCIÓ BAIXES PADRÓ D'HABITANTS
BAIXES PER DEFUNCIÓ PADRÓ D'HABITANTS
RESOLUCIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
RESOLUCIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
ORDRES DE PAGAMENT
ADJUDICANT CONTRACTE GESTIÓ POLIESPORTIU
APROVANT LIQUIDACIÓ 2011
DECRET PLUSVÀLUA
DECRET PLUSVÀLUA
DECRET PLUSVÀLUA
DECRET PLUSVÀLUA
DECRET PLUSVÀLUA
ALTA PADRÓ D'HABITANTS PER NAIXEMENT
DECRET PLUSVÀLUA
DECRET PLUSVÀLUA
DESESTIMANT CERTIFICACIÓ INDIVIDUAL RDL 4/2012
CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
RESOLUCIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
CERTIFICAT URBANÍSTIC
DEMANANT SUBVENCIÓ PER AL SOSTENIMENT DE
DESPESES CORRENTS
APROVANT INCORPORACIÓ DE REMANENTS
ALTES PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
CANVI DOMICILI PADRÓ D'HABITANTS
CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
CANVI
ENTRADA
DE
VEHICLES
Y
RESERVA
D'APARCAMENT
ORDRE D'EXECUCIÓ
CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
CONCESSIÓ BAIXA GUAL
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A continuació, d'acord amb el que disposa l'article 42 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, el Sr. alcalde informa de les resolucions
adoptades des de l'última sessió ordinària celebrada per la corporació, sent les
següents:
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2012-0140
2012-0141
2012-0142

12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012

2012-0143
2012-0144
2012-0145
2012-0146
2012-0147
2012-0148
2012-0149
2012-0150
2012-0151
2012-0152

17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
19/04/2012

2012-0153
2012-0154
2012-0155
2012-0156
2012-0157
2012-0158
2012-0159
2012-0160

19/04/2012
19/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
23/04/2012
23/04/2012

CANVI DOMICILI PADRÓ D'HABITANTS
MODIFICACIÓ EPÍGRAF GUALS
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ADEQUACIÓ RECURSOS
TURÍSTICS
ALTA PADRÓ D'HABITANTS PER NAIXEMENT
ALTA PADRÓ D'HABITANTS
ALTA TAXA FEM
RESOL OCUPACIÓ AMB TAULES I CADIRES
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
ALTA PADRÓ D'HABITANTS PER NAIXEMENT
MODIFICACIÓ EPÍGRAF GUALS
RESOL. OCUPACIÓ AMB TAULES I CADIRES
ACORDANT
EXECUCIÓ
SUBSIDIÀRIA
D’ORDE
D’EXECUCIÓ.
MODIFICACIONS DADES PERSONALS INE
BAIXES PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
APROVANT CANVI DOMICILI PADRÓ D’HABITANTS
APROVANT BASES SELECCIÓ AGENT POLICIA LOCAL
APROVANT LLICÈNCIA URBANÍSTICA
APROVANT LLICÈNCIA URBANÍSTICA
APROVANT ORDRE DE PAGAMENTS
CONVOCATORIA SESSIÓ PLENÀRIA 26-04-2011

No havent-hi cap intervenció, la corporació pren coneixement de les
resolucions relacionades.

L'Alcaldia informa de la Resolució, de 28/03/2012, per la qual s’aprova la
liquidació de l'exercici 2011, del tenor literal següent (en valencià):
“Vistos els documents justificatius de la liquidació del Pressupost únic de 2011, emesos
conforme al que es preveu en l’article 191 del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i en
l’article 90 del Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció, segons el qual es després el següent resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
CONCEPTES
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NETES
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2011
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a) Operacions corrents
b) Altres operacions no financeres

1.762.694,54
240.057,99

1.615.233,63
465.185,73

1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
SUMEN
RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTOS

2.002.752,53
0,00
139.526,24
2.142.278,77
-47.287,20

2.080.419,36
0,00
109.146,61
2.189.565,97

4.(+) Crèdits gastats finançats amb romanent
de tresoreria per a despeses generals

0,00

5.(+) Desviacions de finançament negatives
de l’exercici

261.721,12

6.(-) Desviacions de finançament positives de
l’exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

214.433,92

1.- (+) FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA

120.161,26

2.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT EN FI
D’EXERCICI
De pressupost d’ingressos (pressupost corrent)
+
De pressupost d’ingressos (pressupostos tancats)
+
D’altres operacions ni pressupostàries
+
Ingressos realitzats pendent d’aplic. definitiva
-

788.080,41
409.827,21
376.261,89
1.991,31
0,00

3.- (-) CREDITOS PENDENTS DE PAGAMENT EN FI
D’EXERCICI
De pressupost de despeses (pressupost corrent)
+
De pressupost de despeses (pressupostos tancats)
+
D’altres operacions no pressupostàries
+

663.835,84
386.823,97
266.760,90
216.837,54

Esborrany-ActaPlenari-20120426. Pàgina 4 de 15

Cód. Validación: 7RZJCTD5Y3D9YXWS6L2KYGF4J | Verificación: http://xeresa.sedelectronica.es
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 15

ROMANENT DE TRESORERIA:
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Pagaments realitzats pdtes. Aplicació definitiva

-

206.586,57

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

244.405,83
39.989,18

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV. ROMANENT DE TRESORERIA G.GENERALS

242.882,97
-38.466,32

De conformitat amb l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i amb l’article 90.1 del Reial Decret
500/1990, sobre matèria pressupostària.
RESOLC

A continuació, la Sra. Peiró Canet, regidora delegada d'Hisenda, explica els
aspectes més significatius de la liquidació de l'exercici 2011, i indica que encara que
la liquidació del romanent de tresoreria resulta negatiu, per import de 38.466,32,euros, cal tenir en compte que s'ha aplicat un ajust negatiu per import de 39.989,18,
euros, en concepte de saldos de dubtós cobrament, i que el problema degut a les
despeses pendents d'aplicar al pressupost, a data 31/12/2011, les quals han tingut un
efecte negatiu en el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, queda en
bona part resolt per l'aplicació del Reial Decret-Llei 4/2012, al que l'Ajuntament de
Xeresa s'ha adherit.
Finalitzada la intervenció que ha quedat reflectida, la corporació pren
coneixement de la liquidació de l'exercici 2011.

4. INFORME D'INTERVENCIÓ I TRESORERIA RELATIU AL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 (LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL)
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PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2011.
SEGON. Informar al Ple de la corporació en la primera sessió que aquest celebre, d’acord amb
tot allò que s’estableix en els articles 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril.
TERCER. Ordenar la remissió de còpia de la dita liquidació als òrgans competents, tant de la
Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de concloure el mes de març de
l’exercici següent al que corresponga.”

AJUNTAMENT DE XERESA
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S’informa de l'informe d'Intervenció i de Tresoreria sobre el compliment dels
terminis previstos en la Llei 15/2010, corresponent al primer trimestre de 2012.
El Plenari de la corporació pren coneixement del contingut del referit informe,
sense perjudici que l'Alcaldia el remeta als òrgans competents del Ministeri
d'Economia i Hisenda i a l'òrgan que, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana, tinga atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
5. PROPOSTA D'ESTABLIMENT DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DE LES
CONVOCATÒRIES DEL PLENARI I DE LA RESTA DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
DE LA CORPORACIÓ
Per l'Alcaldia-Presidència se sotmet a la consideració del Plenari la següent
proposta d'acord:
“La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
es postula, en el vessant de potenciar la implantació de mitjans electrònics en el marc
del procediment administratiu, a fi de la seua simplificació i de la millora de l’eficàcia i
de l’eficiència en l’aplicació de recursos públics amb relació a l’obtenció de resultats.
L’article 33 de la meritada norma imposa que, en tot cas i sota criteris de simplificació
administrativa, s’impulse l’aplicació de mitjans electrònics als processos de treball i la
gestió dels procediments i de l’actuació administrativa.

-

La supressió o reducció de la documentació requerida als ciutadans, per mitjà
de la seua substitució per dades, transmissions de dades o certificacions, o la
regulació de la seua aportació en finalitzar la tramitació.
La previsió de mitjans i instruments de participació, transparència i informació.
La reducció dels terminis i temps de resposta.
La racionalització de la distribució de les càrregues de treball i de les
comunicacions internes.

En el cas particular de les comunicacions electròniques, l’article 27 de la LAESP
estableix que les comunicacions a través de mitjans electrònics seran vàlides sempre
que existisca constància de la transmissió i recepció, de les seues dates, del contingut
íntegre de les comunicacions i s’identifique fidedignament al remitent i al destinatari
d’aquestes, i s’ordena en l’apartat 7é la utilització preferent de mitjans electrònics en
les comunicacions entre administracions públiques.
Respecte de la pràctica de la notificació per mitjans electrònics, l’article 28 de la
LAESP obliga que l’interessat haja assenyalat el dit mitjà com a preferent o haja
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En aquest sentit l’aplicació de mitjans electrònics a la gestió dels procediments (art. 34
de la LAESP) obliga a la consideració especial dels següents aspectes:
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consentit la seua utilització, per la qual cosa el sistema ha de permetre acreditar la
data i l’hora en què es produïsca la posada a disposició de l’interessat de l’acte
objecte de notificació, així com l d’accés al seu contingut, moment a partir del qual la
notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals.
Finalment, l’article 36.2 de la LAESP imposa els mateixos requisits en la gestió
electrònica dels procediments per a les comunicacions entre els òrgans interns d’una
mateixa administració.
Vist tot això i reconeguda la conveniència, sinó la necessitat, d’implementar sistemes
de notificació electrònica que permeten una major agilitat en les comunicacions, un
menor cost i, en definitiva, una simplificació en determinats procediments, sent la
convocatòria de les sessions del Plenari i de la resta d’òrgans col·legiats, el
procediment la prioritat del qual recomana la seua primera implantació.
Per tot allò exposat, propose al Plenari l’adopció d’acord en els següents termes:
PRIMER: Implantar el sistema de convocatòria de les sessions del Plenari i de
la resta d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Xeresa, per mitjans electrònics, sent
d’obligatòria observació, tant quant a l’emissió com en tot allò referent a la recepció de
les convocatòries de sessions d’aquest òrgan col·legiat.

-

-

Les persones integrants del Plenari i de la resta d’òrgans col·legiats de
l’Ajuntament de Xeresa facilitaran a la Secretaria un document de coneixement
exprés del present acord i de la seua acceptació, en el qual s’indique l’adreça
electrònica on rebre les convocatòries.
L’adreça electrònica podrà ser privada o corporativa de l’Ajuntament i es
permetrà, en la seua gestió interna, facultar a altres persones per a la recepció,
en el seu nom, de les convocatòries que es remeten.
El document abans referit contindrà compromís exprés de visitar diàriament la
direcció electrònica a l’objecte de verificar la remissió de convocatòries.
Igualment contindrà compromís exprés de confirmar, electrònicament, la
recepció de les convocatòries que li siguen remeses.
La convocatòria es tindrà per vàlidament rebuda passades 24 hores des de la
seua remissió electrònica sense que s’haguera fet constar pel destinatari
comunicació expressa del seu rebuig, que haurà de basar-se en la
impossibilitat d’obrir documents o, en suma, percebre la informació constant en
la dita convocatòria.
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SEGON: Establir el següent protocol d’actuació:
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TERCER: El sistema de convocatòria electrònica cobrarà eficàcia plena
després de l’adopció de l’acord pel Plenari de la corporació i, en tot cas, a partir del 2
de maig de 2012.”
Sotmesa a votació la referida proposta, resulta aprovada, en els seus propis
termes, per unanimitat dels deu membres presents, del total d'onze que conformen el
nombre legal de la corporació.
6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA CORRESPONENT AL SERVEI DE CEMENTERI MUNICIPAL
Per l'Alcaldia-Presidencia se sotmet a la consideració del Plenari la següent
proposta d'acord:
“Vist que la vigent Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per cementeris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis públics de caràcter local, assenyala en
l’article 6é, apartat primer, el següent (en valencià):

Atesa la conveniència d’aprovar una nova regulació del dret de reserva de
nínxols, en el sentit que seguidament s’especificarà, es proposa l’adopció del següent
acord:
PRIMER. Aprovar provisionalment (i definitivament, en el supòsit de no
presentar-se cap reclamació en fase d’informació pública), la modificació de l’article 6,
apartat primer, de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per cementeris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis públics de caràcter local, que queda redactat
com segueix (en valencià):
“1. Com a Bases de percepció s’estimaran les següents:
1.1. En les cessions de nínxols, el seu valor estimat, graduat segons l’altura de
les tramades i el temps de cessió.
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“1. Com a Bases de percepció s’estimaran les següents:
1.1. En les cessions de nínxols, el valor estimat el mateix, graduat segons
l’altura de les tramades i el temps de cessió.
1.2. En les inhumacions, l’acte d’enterrament i el nombre de persones que
hagen ocupat els nínxols.
1.3. En les reserves de nínxols, el 100% del seu valor estimat, graduat segons
l’altura de les tramades, amb excepció de la segons que no podrà ser objecte de
reserva. Serà requisit obligatori per a obtenir el dret de reserva, en la resta de les
tramades, tenir enterrat un familiar en primer grau de consanguinitat o afinitat.”
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1.2. En les inhumacions, l’acte d’enterrament i el nombre de persones que
hagen ocupat els nínxols.
1.3. En les reserves de nínxols, el 100% del seu valor estimat, graduat segons
l’altura de les tramades, amb excepció de la segona que no podrà ser objecte de
reserva. Serà requisit obligatori per a obtenir el dret a reserva de nínxol en la resta de
tramades, tenir enterrat un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat. La
reserva haurà de recaure sobre nínxols situats, respecte a l’ocupat pel familiar en
primer grau, en la mateixa fila vertical i en la tramada tercera o quarta. En el supòsit
que el nínxol ocupat pel familiar en primer grau estiga situat en la primera tramada,
s’admetrà també reserva de nínxol contigu que estiga situat en aquesta.”
SEGON. La modificació proposada en l’Ordenança Fiscal entrarà en vigor a
partir del dia següent al de la publicació de la seua aprovació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província i seran d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2012.
TERCER. Donar al present acord la publicitat que requereix l’article 17.1 del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 5 de març), a fi que durant el termini de trenta dies hàbils, a
comptar des del següent al de la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de València, els interessat puguen examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimen oportunes, entenent-se que si no se’n presenta cap,
s’entendrà definitivament adoptat el present acord fins aleshores provisional.”
Sotmesa a votació la referida proposta, resulta aprovada, en els seus propis
termes, per unanimitat dels deu membres presents, del total d'onze que conformen el
nombre legal de la corporació.

Per l'Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la següent proposta
d'acord (en valencià):
“Atesa la necessitat, per motius econòmics i organitzatius, de procedir a
modificar la plantilla municipal que va ser aprovada inicialment pel Plenari en sessió
celebrada en data 23-2-2012 (posteriorment elevada a definitiva amb caràcter
automàtica, en no haver-se presentat cap al·legació durant el període d’exposició al
públic); tot això en el sentit que s’especifica en la part dispositiva, i d’acord amb la
motivació suficient continguda en l’informe que obra en el present expedient, emés
per Nieves González Alonso, advocada.
Atés el que es disposa per la legislació aplicable:
-

Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
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7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA VIGENT PLANTILLA MUNICIPAL, EN
L'APARTAT DE PERSONAL LABORAL FIX, PER A L'AMORTITZACIÓ O
SUPRESSIÓ D'UNA PLAÇA DE CONSERGE

AJUNTAMENT DE XERESA
C/ Alcodar, 16 – 46790 Tel. 96 2895378 Fax 96 289 5195 – xeresa_sec@gva.

-

Els articles 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria
de Règim Local.
Els articles 169 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
La Llei Orgànica 3/2007, de 27 de març, d’Igualtat efectiva entre homes i
dones.

Vist tot el que antecedeix, es considera que correspon l’aprovació de
l’expedient pel Plenari de la corporació d’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, qui subscriu eleva la següent proposta d’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per
objecte l’amortització o supressió de la següent plaça:
- Lloc de treball de caràcter laboral fix, denominat “Conserge” (el desenvolupat
actualment per ROSELLÓ BAÑULS, José), amb la categoria professional d’“Altres
agrupacions professionals” (antic grup E), nivell de complement de destí 10, i total
retribució bruta anual de 12,033,56,- euros, segons consta en el plantilla de personal
annexa al pressupost municipal per a 2012,

Obert el torn d'intervencions, el Sr. De la Asunción Peiró, manifesta que el Grup
Municipal PP votarà en contra de l’esmentada proposta, tot i que quan se va tractar en
el Plenari l'assumpte relatiu al contracte per a la gestió del poliesportiu i explotació del
bar ubicat en aquest, sí que es va comentar que suposaria l’externalització d’un
servei, però en cap moment es va dir que implicaria duplicitat de funcions i menys
encara que tindria com a conseqüència l'amortització o supressió de qualsevol lloc de
treball de la plantilla municipal. A continuació, el Sr. De la Asunción Peiró manifesta
que si es pretén amortitzar o suprimir aquest lloc de treball, no entén com d'altra
banda s'ha creat una borsa de treball per a conserges.
El Sr. alcalde assenyala que l'amortització de la plaça està justificada, segons
l'informe jurídic que consta en l'expedient, tot i que les funcions de manteniment de les
instal·lacions estan realitzant-se per la brigada municipal, i les tasques de control
d'entrades al recinte seran assumides per la persona adjudicatària del contracte; i que
la borsa de treball creada per a conserges d'edificis municipals res té a veure, tot i que
la seua funció es tenir un llistat de gent, per ordre de puntuació, per a possibles
contractacions que puguen ser necessàries per a substitucions temporals.
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SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de
quinze dies per mitjà d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar els al·legacions i
reclamacions que consideren pertinents. Transcorregut el dit termini, si no s’han
presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial.”

AJUNTAMENT DE XERESA
C/ Alcodar, 16 – 46790 Tel. 96 2895378 Fax 96 289 5195 – xeresa_sec@gva.

Sotmesa a votació la proposta d'Acord es computen sis vots a favor (Grup
municipal COMPROMÍS) i quatre en contra (Grups municipals PP i PSOE), per la qual
cosa resulta aprovada, en els seus propis termes, per majoria absoluta del nombre
legal de la corporació.
8. MOCIÓ, DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, INSTANT LA INCLUSIÓ EN EL
PRESSUPOST GENERAL DE L'ESTAT PER A 2012, DE CONSIGNACIÓ
SUFICIENT PER A LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PAS ELEVAT DE XERESA
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la següent moció:
“TOMÀS FERRÀNDIS MOSCARDÓ, com a Portaveu del grup municipal Compromís,
en l’Ajuntament de Xeresa, presenta la següent,
MOCIÓ
En l’any 2007 es va signar un acord entre aquest Ajuntament i la Direcció General de
Ferrocarrils per a la construcció del pas a nivell elevat pel terme de Xeresa.
Han passat més de 4 anys sense que s’aprove cap projecte.
El pas a nivell actual (en barrera) és el que comunica l’AP-7 amb el camí rural de
Xeresa que està servint com a accés nord a la Platja de Gandia, per tant té un trànsit
molt intens.
Tenim constància que els càlculs de trànsit realitzats s’han fet en èpoques d’hivern,
amb la qual cosa no donen una idea ni tant sols aproximada d’aquest nivell de trànsit.

En el pas amb barrera de Xeresa conflueixen diversos factors que el fan molt perillós:
es troba en un peralt, poca visibilitat i un barranc lateral.
Per tot el que s’ha exposat, proposem al Plenari de l’Ajuntament de Xeresa
l’adopció dels següents acords:
Que s’avance en la redacció del projecte i la construcció del pas elevat entre
l’AP-7 i el camí de Xeresa.”
Obert el torn d'intervencions, el regidor Sr. De la Asunción Peiró manifesta que
el Grup Municipal PP votarà a favor d'aquesta proposta, si bé vol deixar constància
que aquesta és tardana, tot i que, tal com reconeix la proposta, han passat més de 4
anys sense que s'aprove cap projecte.
El Sr. alcalde assenyala que personalment ha estat insistint al llarg dels anys
perquè s'aprove el projecte, i que sempre li han estat assegurant que no tardaria molt,
raó per la qual, a la vista que encara no s'ha aprovat el projecte, i que han canviat les
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La Direcció General d’Infraestructures de la Conselleria d’Infraestructures va fer una
proposta de pas elevat anys enrere, en ser coneixedora de la perillositat del pas.
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persones responsables de dur a terme la referida gestió, com a conseqüència de la
nova legislatura, considera que és el moment oportú de presentar un recordatori per
mitjà de la proposta que sotmet a la consideració del Plenari.
Sotmesa a votació la moció transcrita, resulta aprovada, en els seus propis
termes, per la UNANIMITAT dels onze membres presents, que conformen el nombre
legal de la corporació.
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, REIVINDICANT LA INCLUSIÓ EN
EL PRESSUPOST GENERAL DE L’ESTAT PER A 2012, DE CONSIGNACIÓ PER A
L’EXECUCIÓ PARCIAL DEL TRAM D’AUTOVIA XERESA-FAVARA
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la moció del següent tenor
literal:
“TOMÀS FERRÀNDIS MOSCARDÓ, com a portaveu del grup municipal
Compromís, en l’Ajuntament de Xeresa, presenta la següent,
MOCIÓ
El tram de la A-38 Xeresa-Gandia va suposar l’eliminació d’una de les connexions
entre el municipi i la N-332.
Al projecte del tram Xeresa-Favara, l’Ajuntament de Xeresa va presentar una sèrie
d’al·legacions que van ser tractades i acceptades parcialment pels redactors del
projecte.

L’execució del projecte de la A-38 Xeresa-Favara no està prevista als Pressupostos
Generals de l’Estat.
Per tot el que s’ha exposat, proposem al Plenari de l’Ajuntament de Xeresa
l’adopció dels següents acords:
Que s’execute parcialment la rotonda del tram de la A-38 que soluciona els accessos i
interconnexions a l a AP-7, la A-38 i l’accés nord a la Platja de Gandia.”
Obert el torn d’intervencions, el regidor Sr. De la Asunción Peiró manifesta que
el Grup Municipal PP votarà en contra de la proposta, perquè els seus integrants
pensen que ara no és el moment més adequat per a aquest tipus d’obres, a causa de
l’actual situació de greu crisis econòmica, i al fet que són un pegat i no una solució
definitiva.
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Així, es va proposar pels redactors una rotonda distinta a la proposta original que
solucionava els accessos d’eixida i entrada, tant a la A-38 com a la AP-7, però al
mateix temps proporcionava una entrada i eixida directa al municipi de Xeresa.

AJUNTAMENT DE XERESA
C/ Alcodar, 16 – 46790 Tel. 96 2895378 Fax 96 289 5195 – xeresa_sec@gva.

Sotmesa a votació la moció transcrita, es computen huit vots a favor (grups
municipals COMPROMÍS i PSOE), i tres vots en contra (grup municipal PP), que
resulta aprovada, en els seus propis termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre
legal de la corporació.
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, INSTANT L’ADOPCIÓ DE
MESURES VÀRIES AMB RELACIÓ A LA PROBLEMÀTICA DERIVADA DEL
PRODUCTE FINANCER ANOMENAT “PARTICIPACIONS PREFERENTS”
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la següent moció:
“TOMÀS FERRÀNDIS MOSCARDÓ, com a portaveu del Grup Municipal
Compromís, en l’Ajuntament de Xeresa, presenta la següent,
MOCIÓ

Aquest producte financer presenta un gran nombre d’avantatges per a les entitats
financeres emissores, atés que el capital captat és comptabilitzat com a fons propis.
Per tant, i en raó de les exigències en dotació de capital propi efectuades pel Banc
Central Europeu i pel Banc d’Espanya, la promoció de les “participacions preferents”
entre les persones clients de diverses entitats financeres alleujava aquestes noves
exigències dels ens reguladors esmentats, sense carregar els seus balanços i
endossant la responsabilitat a les persones subscriptores d’aquest producte financer.
A diferència dels depòsits efectuats a comptes corrents, comptes d’estalvi o comptes
a termini, el capital situat a les “participacions preferents” no queda cobert pel Fons de
Garantia de Depòsits, perdent una important seguretat per a la persona estalviadora o
inversora. En els darrers mesos, i com a conseqüència de la profunda situació de crisi
econòmica, moltes de les persones que tenien depositats els seus estalvis en forma
de “participacions preferents” han vist com ni la remuneració compromesa ni la
recuperació del capital inicial no són satisfetes per diverses entitats financeres. La
complexitat d’aquest producte financer, així com la particular situació econòmica
d’algunes entitats financeres ha generat que moltes persones estalviadores no
puguen recuperar en cap moment el seu capital inicial, per la qual cosa s’han troba en
alguns casos amb respostes que incloïen només la recuperació d’una part del capital
invertit i n’ha perdut bona part, o amb compromisos de retorn de fins a 10 anys.
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Més de 700.000 persones, de les quals desenes de milers són valencians i
valencianes, estan afectades per haver adquirit les conegudes com a “participacions
preferents”, producte financer d’alt risc oferit per diverses entitats financeres. Les
“participacions preferents” consisteixen en eines de captació de fons procedents de
persones estalviadores, amb molt baixa liquidesa, sense venciment de retorn del
capital, i que en la seua remuneració, en rendiment i en retorn del capital inicial
queden subjectes a l’arbitrarietat de l’entitat financera emissora.
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Cal notar que les “participacions preferents”, en no tenir venciment, només poden ser
venudes al que es coneix com a “mercat secundari”, àmbit on la venda és molt
complicada, sovint a un preu molt més baix que el valor inicial depositat, i on
generalment només la mateixa entitat emissora acostuma a recomprar, també sovint a
un preu molt menor que el capital inicial. La venda de “participacions preferents” a
persones estalviadores s’ha estat duent a terme per part de diverses entitats
financeres sota frau, en no informar de forma detallada i acurada tant els avantatges
com els inconvenients d’aquest tipus d’inversions.
De fet, moltes de les persones afectades per les “participacions preferents” són
persones amb dificultats per comprendre moltes de les subtilitats de productes
financers complexes com aquest. I tal com la realitat demostra, sovint diverses entitats
financeres han obviat d’explicar a aquestes persones molts dels inconvenients que
presenten les “participacions preferents”. Moltes de les persones afectades per les
“participacions preferents” són gent gran, pensionista, amb no massa recursos o amb
rendes baixes, raó per la qual el fet de no rebre la remuneració prevista o promesa,
així com els dubtes i dificultats per recuperar el capital inicial, els col·loca en una
situació compromesa, difícil, i generadora d’un malestar important.
Per tot el que s’ha exposat, proposem al Plenari de l’Ajuntament de Xeresa
l’adopció dels següents acords:
“PRIMER: Manifestar la manca d’informació en què han incorregut en molts
casos determinades entitats financeres en la comercialització dels productes
anomenats “participacions preferents” i “quotes participatives”.

TERCER: Instar els organismes reguladors (Banc d’Espanya i Comissió
Nacional del Mercat de Valors) que impulsen una campanya de comunicació per part
de les mateixes entitats financeres, per tal de garantir la correcta informació al conjunt
de persones afectades, dels seus drets i dels seus deures.
QUART: Instar els organismes reguladors que intervinguen per assolir la
restitució dels drets dels usuaris/es afectats. Una restitució que hauria de garantir, a
través de les vies legals i financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis
que hagen estat invertits en productes que no hagen garantit una informació
adequada sobre les seues característiques, a l’hora de la seua contractació i
comercialització, tenint en compte que les mesures no haurien de limitar-se a un canvi
per bons o accions, ja que podrien generar més pèrdues als estalviadors i
estalviadores.
QUINT: Instar el Govern de l’Estat a demanar als organismes reguladors, que
les entitats financeres garantisquen liquiditat en terminis raonables als afectats per
aquests productes, als qui no hagen garantit una informació adequada sobre les
seues característiques a l’hora de la seua contractació i comercialització.”
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SEGON: Manifestar el suport a totes les actuacions de les associacions
d’usuaris d’entitats financeres en la informació i defensa dels afectats, i la denúncia de
les irregularitats comeses en la fase de contractació i comercialització d’aquests
productes.
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Sotmesa a votació la moció transcrita, es computen huit vots a favor (grups
municipals COMPROMÍS i PSOE), i tres vots en contra (Grup Municipal PP), la qual
resulta aprovada, en els seus propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de
la corporació.

11.

MOCIONS D’URGÈNCIA

No es va sotmetre a la consideració del Plenari, cap moció d’urgència.
12. PRECS I PREGUNTES
No es va formular cap prec ni pregunta.
Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per finalitzat l'acte, alçant la sessió a les
vint-i-una hores i quaranta-tres minuts del dia fixat en l'encapçalament, de tot això,
com a secretari, done fe.
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EL SECRETARI,

