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MINUTA NÚM. 9.
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE
L'AJUNTAMENT, REALITZADA EL DIA
29 DE SETEMBRE DE 2011.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó.
Regidors:
Sr. Josep Garcia Ferrer.
Sr. Vicent Jesús Altur Grau.
Sr. Tomàs Daviu Pellicer.
Sra. Ana Isabel Peiró Canet.
Sr. Josep Antoni Garcia Miragall.
Sra. Sara Fuster Sebastià.
Sra. Rosa María Cardona Aparisi.
Sr. Fernando Sendra Vicedo.
Sr. Salvador de la Asunción Peiró.
Sra. María José Roselló Sala.

En el Municipi de Xeresa, a vinti-nou de setembre de dos mil onze, sent
les vint-i-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 Senyors 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 votació
dels assumptes relacionats en l'Orde del
Dia fixat en la convocatòria, amb el
resultat següent:

Secretari:
Sr. Juan Manuel López Borrás.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Se sotmet a la consideració del Plenari l'Acta de la sessió anterior, de 28 de juliol del
2011, preguntant-ne per part del Sr. Alcalde si algun Regidor té alguna observació que
realitzar respecte a la redacció de la mateixa.
Sotmesa a votació l’Acta de la sessió ordinària de 28 de juliol de 2011, resulta
aprovada, per unanimitat, en els seus propis termes.
2. DECRETS D’ALCALDIA DISPOSATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA.
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 dóna compte de les resolucions
adoptades des de l'última sessió ordinària celebrada per la corporació, sent les següents:

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
















Decret 085/2011, de 28 de juliol: Nomenant Secretari accidental per vacances del
titular.
Decret 086/2011, de 2 d’agost: Ampliant horari de tancament per als establiments del
grup J).
Decret 087/2011, de 4 d’agost: Delegant les funcions d’Alcaldia en el primer Tinent
d’Alcalde, per vacances del titular.
Decret 088/2011, de 4 d’agost: Estimant parcialment recurs de reposició interposat
per KEY VIL V, S.L.
Decret 089/2011, de 4 d’agost: Aprovant sol·licitud de reconeixement de trienni a
empleada municipal.
Decret 090/2011, de 2 de setembre: Aprovant expedient de generació de crèdit per
ingrés.
Decret 091/2011, de 5 de setembre: Sol·licitant a la Mancomunitat de Municipis La
Safor ampliació de l’horari del servei de gabinet psicopedagògic.
Decret 092/2011, de 6 de setembre: Desestimant reclamació prèvia de pagament,
formulada per DELTA AGRÍCOLA, S.A.
Decret 093/2011, de 6 de setembre: Aprovant la inscripció de l’associació “Athletic
Club de Fútbol de Xeresa” en el Registre Municipal.
Decret 094/2011, de 8 de setembre: Ordenant la remissió d’expedient al Jutjat del
Contenciós-Administratiu n.º 6 de València.
Decret 095/2011, de 19 de setembre: Aprovant la certificació primera de l’obra
“Renovación de alumbrado público”, finançada a càrrec del Pla Provincial d’Obres i
Serveis de 2011.
Decret 096/2011, de 26 de setembre: Ordenant el pagament dels conceptes que s’hi
indiquen.
Decret 097/2011, de 26 de setembre: Ordenant el pagament dels conceptes que s’hi
indiquen.
Decret 098/2011, de 26 de setembre: Convocant sessió ordinària del Plenari de la
Corporació, corresponent a setembre de 2011.

No produint-se cap intervenció, el Ple de la Corporació pren coneixement del contingut
de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària.
3. RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ SOL·LICITANT AL LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
DE LA SAFOR AMPLIACIÓ DE L’HORARI DEL SERVEI DE GABINET
PSICOPEDAGÒGIC.
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la ratificació del Decret que
literalment transcrit diu:
<<DECRET N.º 091/2011, DE 5 DE SETEMBRE
Donat compte a aquesta Alcaldia de l’acord adoptat pel Consell Escolar del Col·legi
Públic “Sant Antoni de Pàdua” de Xeresa, de data 5-04-2011, per unanimitat dels assistents,
formulant petició a aquest Ajuntament d’increment de l’horari d’atenció en el centre, per part
del gabinet psicopedagògic; almenys, en una jornada lectiva més que a l’actualitat, passant de
12 hores d’atenció actual a un mínim de 18 hores.
Havent formulat consulta a la Mancomunitat de Municipis La Safor, l’ampliació del
servei, per un dia addicional, suposaria un increment anual de set mil cinc-cents euros.
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Atesa l’oportunitat i conveniència de accedir a allò interessat pel Consell Escolar del
centre educatiu, per a millorar l’atenció psicopedagògica dels alumnes,
RESOLC
PRIMER. Interessar a la Mancomunitat de Municipis La Safor, increment de l’horari
d’atenció en el Col·legi Públic “Sant Antoni de Pàdua” de Xeresa, per part del gabinet
psicopedagògic; en una jornada lectiva més que a l’actualitat, passant de 12 hores d’atenció
actual a 18 hores, acceptant el increment anual de set mil cinc-cents euros, a càrrec dels
pressupostos de l’Ajuntament de Xeresa.
SEGON. Donar trasllat de la present Resolució, per al seu coneixement i efectes, a
partir de la data de la mateixa, a la Mancomunitat de La Safor, així com al Consell Escolar del
Col·legi Públic “Sant Antoni de Pàdua” de Xeresa.
TERCER. Així mateix, donar compte d’aquesta Resolució al Plenari de la Corporació
en la primera sessió que realitze, per a ratificació.>>
Sotmesa a votació la ratificació del Decret transcrit, s’obté el següent resultat: 8 vots a
favor (COMPROMÍS, i PSOE), i 3 abstencions (PP).
Conseqüentment amb el resultat de la votació, el Plenari de l’Ajuntament de Xeresa
acorda per majoria absoluta, RATIFICAR el Decret referit, en els seus propis termes.

4. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TARGETA D’ESTACIONAMENT I DE LES RESERVES ESPECIALS PER A VEHICLES
QUE TRANSPORTESN PERSONES DISCAPACITADES AMB MOBILITAT REDUÏDA.
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’acord del següent
tenor literal:
<<Considerant el interès
que suposa per al Municipi l'aprovació de l'Ordenança
reguladora de la targeta d’estacionament i de les reserves especials per a vehicles que
transporten persones discapacitades amb mobilitat reduïda.
Vist l'informe de Secretaria de data 5 de setembre de 2011, sobre la legislació
aplicable i el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de la referida Ordenança.
Vist el projecte d'Ordenança municipal reguladora de la publicitat directa en les
bústies, de data 5 de setembre de 2011.
Considerant el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per mitjà del present, vinc a formular proposta d'acord, en els termes que segueixen:
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PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la targeta
d’estacionament i de les reserves especials per a vehicles que transporten persones
discapacitades amb mobilitat reduïda.
SEGON. Sotmetre la dita Ordenança a informació pública i audiència dels interessats,
amb publicació en el Butlletí Oficial de la província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel
termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran
resoltes per la corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat
termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat Acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar a l’Alcalde-President, per a subscriure i firmar qualsevol classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.>>

Per part de l’Alcaldia s’adverteix una errada de redacció en la part expositiva de la
proposta d’acord, i s’indica la correcció que procedeix, en el sentit que seguidament s’hi
especifica:
On diu: “Vist el projecte d’Ordenança municipal reguladora de la publicitat directa en
les bústies, de data 5 de setembre de 2011.”
Deu dir: “Vist el projecte d’Ordenança municipal reguladora de la targeta
d’estacionament i de les reserves especials per a vehicles que transporten persones
discapacitades amb mobilitat reduïda, de data 5 de setembre de 2011”
No produint-se cap intervenció, se sotmet a votació la referida proposta d’acord, en la
redacció resultant de modificar la part expositiva, en el sentit indicat, sent aprovada per
unanimitat, en els seus propis termes.
5. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DEL IMPSOT SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’acord del següent
tenor literal:
<<PRIMERO. Aprobar provisionalmente (y definitivamente, en el supuesto de no
presentarse reclamación alguna en la fase de información pública), la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el
sentido que a continuación se especifica:
1º. Modificar la redacción del artículo 4, quedando como sigue:
“ Article 4. _
1. Estaran exempts de l’ impost:
a) Els vehicles oficials del Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrites a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats en Espanya que siguen súbdits dels
respectius països , externament identificats i a condició de reciprocitat en la seva
extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu u
oficina en Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derive del dispost en tractats o convenis
internacionals
d) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al
trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda als que es refereix la lletra A de
l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per el Real Decret 2.822/1998,
de 23 de desembre. Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de
minusvàlids per al seu ús exclusiu, entenent-se que existeix ús exclusiu només en el
supòsit de que el vehicle circule en tot moment, amb el titular a bord, siga com a
conductor o com a passatger, segons els casos. Aquesta exempció s’aplicarà en tant
es mantiguen dites circumstàncies tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitats com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes als dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
A efectes del disposat a aquest paràgraf, es consideraran persones amb
minusvalidesa aquelles que tinguen aquesta condició legal de grau igual o superior
al 33 per cent .
f)

Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de 9 places, inclosa la
del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos de cartilla d’inspecció
agrícola
2.- Per a poder aplicar les exempcions a què es referixen els paràgrafs e) i g) de
l'apartat 1 d'aquest article, els interessats hauran d'instar la seua concessió indicant les
característiques del vehicle, la seua matrícula i la causa del benefici. A tals efectes, el termini
per a la sol·licitud i l'acreditació de la vigència del títol conclourà en la data de finalització del
període d'interposició de recursos contra deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva
a què es referix l'article 223.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. En el
cas de matriculació o nova adquisició del vehicle, el termini de sol·licitud de l'exempció serà
de trenta dies a partir de la matriculació o adquisició del vehicle. En el cas que la sol·licitud es
formulara passats els terminis indicats, l'exempció, si és el cas, produirà efectes en l'exercici
econòmic següent al de la seua presentació.
Declarada l'exempció per l'Administració municipal, s'expedirà un document que
acredite la seua concessió. El document acreditatiu de la concessió de l'exempció haurà de
ser mostrat a requeriment de qualsevol agent de l'autoritat.
Qualsevol falsedat en la documentació aportada o falta de veracitat en les
manifestacions realitzades per a l'obtenció de l'exempció serà qualificada com a falta greu,
donant lloc a la incoació de l'oportú procediment sancionador.
5

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

3.- En relació amb l'exempció prevista en el paràgraf e) de l'apartat 1 d'aquest article,
la instància de l'interessat haurà de detallar per escrit les raons que justifiquen el destí per a
ús exclusiu del titular, i anirà acompanyada dels documents següents:
-

Còpia del permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle.
Còpia del permís de conduir del conductor habitual.
Còpia del segur obligatori on conste la persona minusvàlida com a conductor, i de
l'últim rebut de assegurança.
Còpia del certificat de minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per cent, emés
per l'òrgan competent.
Còpia del DNI de l'interessat i, si és el cas, del representant.
Declaració responsable firmada pel sol·licitant, sobre el destí del vehicle a l'ús
exclusiu del minusvàlid i sobre la no concessió de cap altra exempció pel mateix
concepte.

Quan la persona minusvàlida a què consta matriculat el vehicle no siga el conductor, la
sol·licitud d'exempció deurà així mateix detallar per escrit les raons que justifiquen el destí per
a ús exclusiu del titular, i anirà acompanyada dels documents següents:
-

Còpia del permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle.
Còpia del certificat de minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per cent, emés
per l'òrgan competent.
Còpia del DNI de l'interessat i, si és el cas, del representant.
Declaració responsable firmada pel sol·licitant, sobre el destí del vehicle a l'ús
exclusiu del minusvàlid i sobre la no concessió de cap altra exempció pel mateix
concepte.
Certificació del Centre o Organisme que corresponga, que acredite que s'utilitza el
vehicle particular per al transport d'una manera habitual del minusvàlid al col·legi,
centre de dia, residència, centre especial, etc.
Quan el vehicle tinga autoritzada, per l'Ajuntament de Xeresa, zona
d'estacionament o de reserva per a persones minusvàlides, el document de la
llicència corresponent.

La falta de justificació del destí per a ús exclusiu del titular minusvàlid determinarà
la denegació de l'exempció que tindrà lloc per resolució motivada.”
4. Bonificacions. Gaudiran d’una bonificació de:
a) Cent per cent per als vehicles declarats històrics per la comunitat autònoma, sempre
que figuren així inclosos en el registre de la Prefectura Provincial de Trànsit. Dit
organisme donarà trasllat a l’Ajuntament del quants permisos de circulació se
concedisquen per aquest tipus de vehicles. Els interessats deuran presentar, junt amb
la sol·licitud, el certificat expedit per l’organisme competent acreditatiu de la condició
de vehicle històric, així com el permís de circulació i la targeta de inspecció tècnica a
la que fa referència el Real Decret 1.247/1995, de 14 de juliol, per el que s’aprova el
Reglament de Vehicles Històrics.
b) Cent per cent de la quota del impost per aquells vehicles que tinguen una antiguitat
mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació, si aquesta no es
coneguera , es prendria com a tal la data de la seua primera matriculació o , en el seu
defecte, la data en que el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. Els
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interessats deuran presentar, junt amb la sol·licitud, la documentació acreditativa del la
data de fabricació, permís de circulació i targeta de inspecció tècnica a la que fa
referència el Real Decret 1.247/1995, de 14 de juliol, per el que s’aprova el Reglament
de Vehicles Històrics.
c) Les bonificacions establides en els anteriors apartats tindran caràcter rogat, concedintse expressament als subjectes passius que reunisquen les condicions requerides i
prèvia sol·licitud d’aquestos. La petició deurà realitzar-se abans de la data de meritació
de l’impost. Si la bonificació es sol·licita amb posterioritat a dita data, s’aplicarà a partir
del període impositiu següent.”
2º. Introducir la siguiente disposición:
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:
Els titulars de l'exempció a què es refereix l'article 4, apartat primer, lletra e), en virtut
de Resolució anterior a l'entrada en vigor de la present Ordenança, en la redacció donada per
la modificació aprovada en 2011, hauran d'interessar la renovació de la dita exempció en el
termini màxim de quatre mesos, a comptar de l'entrada en vigor d'esta última modificació, que
es tramitarà amb subjecció a esta norma.
Si no es presentara sol·licitud de renovació, o la mateixa no s'ajustara a la present
Ordenança, en la redacció donada per la modificació aprovada en 2011, l'exempció a què es
refereix l'article 4, apartat primer, lletra e), serà revocada prèvia notificació al titular o
representant legal.”
SEGUNDO. Dar al presente Acuerdo la publicidad que requiere el artículo 17.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo
2/82000, de 5 de marzo), a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, a contar del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, entendiéndose que de no presentarse reclamación alguna, se entenderá
definitivamente adoptado el presente Acuerdo hasta entonces provisional.>>
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta aprovada per unanimitat, en
els seus propis termes.
6. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A
L’ALIENACIÓ DE BÉ IMMOBLE MUNICIPAL, DE CARÀCTER PATRIMONIAL, EN
CARRER HORTES, N.º 17, DE XERESA.
Per l’Alcaldia es sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’acord del següent
tenor literal:
<<Visto el expediente tramitado para la enajenación del bien inmueble municipal, de
carácter patrimonial, situado en la calle Hortes, n.º 17, de Xeresa, el cual no está
comprendido en ningún Plan de ordenación, reforma o adaptación necesario a esta Entidad
local.
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Resultando que es conveniente para este municipio la enajenación del bien referido
por la necesidad de obtener fondos con los que financiar inversiones previstas en el
Presupuesto municipal.
Por ello, se eleva al Pleno de la Corporación propuesta de acuerdo en los siguientes
términos:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con
un único criterio de adjudicación, al mejor precio, para enajenar el bien inmueble municipal, de
carácter patrimonial, situado en la calle Hortes, n.º 17, de Xeresa, convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que consta en
dicho expediente, el cual regirá la enajenación del referido bien por procedimiento abierto con
un único criterio de adjudicación, al mejor precio.
TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el Perfil de
Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de quince días puedan presentar
las proposiciones que estimen pertinentes.
CUARTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de
Contratante, con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba
celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.>>
Obert el torn d’intervencions, el Regidor Sr. de la Asunción Peiró, pregunta a quines
inversions es destinarà el producte resultant de l’alienació de la parcel·la.
El Sr. Alcalde contesta que el producte resultant de l’alienació de la parcel·la es
destinarà a inversions, sense poder especificar en aquest moment a quines en concret, i no a
despeses corrents.
El Regidor Sr. de la Asunción Peiró manifesta que en el Plec de Condicions
Administratives Particulars, s’observa errada de redacció en la clàusula sexta, indicant la
correcció que procedeix en el sentit que seguidament s’hi especifica:
On diu:
“Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en
los que se hará consta la denominación del sobre y la leyenda <<Proposición para licitar en la
enajenación del bien inmueble consistente en parcela situada en el polígono industrial
“Casals”, de propiedad municipal”.
Deu dir:
“Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en
los que se hará consta la denominación del sobre y la leyenda <<Proposición para licitar en la
enajenación del bien inmueble consistente en parcela situada en la calle Hortes, n.º 17, de
propiedad municipal”.
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Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, s’obté el resultant següent: 8 vots a
favor (COMPROMÍS i PSOE), i 3 vots en contra (PP).
Conseqüentment, la proposta d’acord referida, amb la modificació de la redacció de la
clàusula sexta del Plec de condiciones resultant de la correcció d’errada posada de manifest,
queda aprovada per majoria absoluta, en els seus propis termes.

7. MOCIÓ PER A MANIFESTAR EL SUPORT A LA GUARDA I CUSTÒDIA COMPARTIDA.
Per l’Alcaldia se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’acord que,
presentada per la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida
(UEFACC), resulta del següent tenor literal:
<<Esta moción se presenta en el Ayuntamiento, a propuesta de la Unión Estatal de
Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC).
EXPOSICION DE MOTIVOS:
La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida es
una constante en los países democráticos y un objetivo primordial en la construcción de una
sociedad más justa e igualitaria.
Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y ratificada por el Reino de
España el 30 de Noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho de los niños
a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo
regular.
En la actualidad miles de ciudadanos españoles, incluidos también miles de niños y
niñas, se ven afectados por graves problemas tras la separación o divorcio de la pareja.
Según el Instituto de Política Familiar hoy se celebran en España dos divorcios por cada tres
matrimonios y se estima que casi la mitad de los matrimonios que se contraen acaban, antes
o después, en divorcio. Esto quiere decir que la masa de población afectada es enorme. Sin
embargo, las leyes que regulan las rupturas matrimoniales están anticuadas y es necesario
reformarlas, pues producen graves perjuicios sobre todo en los menores, a los que no se les
garantiza su derecho más elemental de continuar conviviendo con sus dos padres de forma
igualitaria y alterna, convirtiéndoles a menudo en instrumento de arma arrojadiza o en
moneda de cambio para obtener considerables beneficios materiales en el proceso de
divorcio.
Estas leyes son normas de un pasado ya lejano, que no tienen en cuenta la
transformación de la sociedad española, en la que la mujer ha logrado incorporarse con
fuerza al mercado laboral y por tanto está en condiciones de mantener su autonomía. Por su
parte los varones han adoptado un papel activo en la crianza de los hijos, se implican en sus
cuidados desde el nacimiento y se preocupan por su educación, su bienestar y su futuro. En
contra de esa evolución social, las normas relacionadas con el divorcio imponen a la mujer la
especialización en la crianza de los hijos y en consecuencia son normas que entran en
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contradicción con las políticas de igualdad y progreso que pretenden fomentar y consolidar el
desarrollo profesional de la mujer.
En la actualidad el índice de contenciosidad en la resolución de las disoluciones
matrimoniales se sitúa en el 41%. Además, el actual modelo de divorcio impone, en el 92% de
los casos, que los hijos queden a cargo de un solo progenitor, mientras el otro pasa a tener, a
menudo de modo impuesto, un papel secundario y sin relevancia alguna, lo que con el
tiempo, en la mayoría de los casos, trae consigo la desaparición de ese referente en la vida
del menor. La pérdida injustificada de uno de los padres supone un drama para cualquier
niño, drama que acaba produciendo desequilibrios emocionales que arrastrará en su
adolescencia y en la vida adulta.
Las consecuencias de este sistema adversarial de ganadores y perdedores, lejos de
garantizar el ejercicio de los derechos y deberes, incentiva el conflicto en el seno de la familia,
provocando la desaparición brutal de un progenitor en la vida de sus hijos y dificultando
enormemente la posibilidad de que el divorcio pueda significar una oportunidad real para
rehacer la vida de los adultos y al mismo tiempo normalizar y armonizar la vida de los
menores con sus dos padres.
Atendiendo a criterios de derechos de los niños, así como de igualdad y
corresponsabilidad de los progenitores, son numerosos los países que han introducido la
“Guarda y Custodia Compartida o responsabilidad parental compartida” en su legislación. Tal
es el ejemplo de Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE.UU. Francia,
Inglaterra y Gales, Italia, Portugal, Republica Checa, Suecia, Argentina, Brasil, Colombia,
Perú, Puerto Rico, etc.
Por otra parte y como demuestran las encuestas de opinión publicadas recientemente así
como las iniciativas legislativas aprobadas en diversos ayuntamientos, parlamentos
autonómicos, diputaciones, juntas generales y Senado, la sociedad actual acepta y se
posiciona mayoritaria y claramente a favor de la “Guarda y Custodia Compartida”, aún a falta
de acuerdo entre los padres.
ACUERDO:
Esta Corporación Municipal, siempre en su obligación de velar por el mejor interés de los
menores y por reivindicar y defender los derechos civiles de los ciudadanos adultos y niños,
donde son vulnerados, acuerda:
1. Considerar la figura jurídica de la “Guarda y Custodia Compartida” de los hijos,
como el mayor garante del interés superior de los mismos, el cual es por
encima de cualquier otro, el continuar compartiendo sus vidas en igualdad
temporal, espacial y legal, con sus dos progenitores.
2. Considerar que la Guarda y Custodia Compartida constituye un derecho
fundamental de los menores, así como el recurso jurídico y familiar que de modo
general asegura la igualdad de las partes en estos procesos, impidiendo que uno
de los progenitores se eleve con el monopolio exclusivo de los menores, con el
riesgo de utilización y manipulación de los mismos.
3. Instar al legislador a que modifique el Código Civil para que éste recoja el ejercicio
de la Guarda y Custodia Compartida desde el mismo momento en que se presenta
ante el juzgado una demanda de separación o divorcio, salvo los casos
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excepcionales que puedan producirse. El poder judicial deberá velar por este
derecho básico de los menores.
4. Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta corporación se compromete a
transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad parental que comportan
la Guarda y Custodia Compartida, a todos sus órganos y muy especialmente en el
área de familia, igualdad y en la de servicios sociales.
5. Instar a las Cortes Generales para que de modo urgente aborde las modificaciones
legales pertinentes en el Código Civil de manera que figure la Guarda y Custodia
Compartida como un derecho del menor que se ha de otorgar de modo
general aún en defecto de acuerdo de las partes, considerando igualmente
las interacciones negativas que se producen con la Ley de Violencia de
Género.>>
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, s’obté el següent resultat: 1
abstenció (Sr. Garcia Miragall), i 10 vots a favor (resta de membres de la Corporació).
Conseqüentment, la proposta d’acord referida queda aprovada per majoria absoluta,
en els seus propis termes.
8. MOCIÓ PER A MANIFESTAR EL SUPORT A L’OBRA SOCIAL DE L’ENTITAT CAM.
Per l’Alcaldia es sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’acord del següent
tenor literal:
<<Visto el escrito presentado por D. Federico Pastor Gómez, como miembro de la
Unidad Sindical CAM, con registro de entrada n.º 1498, de 6 de septiembre de 2011, en el
que solicita el apoyo de esta Corporación Municipal, en el próximo Pleno ordinario, al
mantenimiento de la Obra Social y del empleo de CAM.
Resultando que la referida petición se fundamenta en que dicha entidad está muy
vinculada a las Comunidades de Valencia y Murcia y a esta localidad, habiendo promovido
una intensa obra social en aspectos culturales, ecológicos y sociales, y colaborado
activamente en la financiación del desarrollo económico y social en todas las zonas de
implantación de dicha Entidad.
Por lo expuesto, formulo al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO: Aprobar la petición realizada por D. Federico Pastor Gómez, como
miembro de la Unidad Sindical CAM, en apoyo de esta Corporación municipal al
mantenimiento de la obra social y del empleo de CAM.
SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo adoptado al solicitante, para su conocimiento y
efectos.>>
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, s’obté el següent resultat: 1
abstenció (Sr. Altur Grau), 7 vots a favor (COMPROMÍS, i PSOE), i 3 vots en contra (PP).

11

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

Conseqüentment amb el resultat de la votació, la proposta d’acord referida queda
aprovada, per majoria absoluta, en els seus propis termes.
9. MOCIONS D’URGÈNCIA.
No es va proposar cap moció d’urgència.
10. PRECS I PREGUNTES.
No s’hi formularen precs ni preguntes.
Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per finalitzat l'acte, alçant la sessió a les
vint-i-dos hores i vint-i-cinc minuts del dia fixat en l'encapçalament, de tot això, com a
Secretari, dóne fe.
EL SECRETARI,
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