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MINUTA NÚM. 2
SESSIÓ
ORDINÀRIA
DEL
PLE
DE
L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 2 DE
FEBRER DEL 2010.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr.Tomàs Ferrandis Moscardó.
Regidors:
Sr. Josep Garcia Ferrer.
Sr. Francisco Armengol Cardona.
Sra. Eloina Garrido Nievas.
Sr. Tomàs Daviu Pellicer.
Sr. Joan Josep Peiró Gorrita.
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi.
Sr. Fernando Sendra Vicedo.
Sr. Salvador Naya Gironés.
Sr. Pablo Piera Insa.

A Xeresa, sent les 20,30 hores del dia 2
de febrer del 2010, es reuneixen en primera
convocatòria, en el Saló de Sessions de la
Casa Consistorial, els Srs. i Sres. Regidors
que es relacionen en el marge, a fi de
celebrar sessió ordinària de l'Ajuntament
Ple, sota la presidència del Sr. Alcalde,
Tomàs Ferrandis Moscardó, assistit pel
Secretari de la Corporació.
A continuació, obert l'acte públic pel Sr.
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.
EXCUSA LA INASSISTÈNCIA:
Sr. José Ignacio Bourgon de Izarra.

1.- APROVACIÓ DE PROJECTES D'INVERSIÓ I DE PROGRAMES D'ACTUACIÓ PER A
LA SEVA INCLUSIÓ AL FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL.
Es dóna compte de la proposta d'aprovació de projectes d'inversió i de programes d'actuació
per a la seva inclusió en el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
A continuació pel Sr. Alcalde es contesten les preguntes que, amb relació als projectes
d'inversió i programes d'actuació en matèria social, es formulen pels Regidors.
Finalitzada la fase d'intervencions, i;
Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel que es crea el Fons Estatal per a
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, publicat en el BOE núm. 259, de 27 d'octubre del 2009.
Vist l'article 3r dita Real Decret que establix els criteris de repartiment del Fons Estatal per a
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, en relació amb la taula feta pública pel Ministeri de Política
Territorial, a través de la pàgina www.mpt.es, al municipi de Xeresa li correspon un finançament
màxim por import de dos-cents trenta-nou mil nou-cents noranta-huit euros (239.998 €), podent
destinar fins a 48.096,00,- euros per a gasto social.
Vista la Resolució de 2 de novembre del 2009, de la secretària d'Estat de Cooperació
Territorial, publicada en el BOE núm. 265, de 3 de novembre del 2009, per la que s'aprova el model
per a la presentació de sol·licituds i les condicions per a la tramitació dels recursos alliberats a càrrec
del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, creat pel Reial Decret Llei 13/2009, de 26
d'octubre.
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El Ple de la corporació, per set vots a favor, corresponents als membres dels Grups
municipals del BLOC, i del VIPX, i tres abstencions, dels membres dels Grups municipals del PP i del
PSOE.
ACORDA:
PRIMER. Aprovar els següents Projectes d'Inversió, i sol·licitar, amb els requisits establits
en el Reial Decret- Llei 13/2009 i la Resolució de 2 de novembre del 2009, la inclusió dels mateixos
en el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local:
Projecte núm. 1 (Servei): 2.900,- euros:
Denominació: “Implantació i desenrotllament
d'Administració Electrònica”.
Import sense impostos: 2.500,00,- euros.
Impostos (16% IVA): 400,00,- euros.
Import amb impostos: 2.900,- euros.
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Projecte núm. 2 (Subministrament): 5.271,55,- euros:
Denominació: “Millora de la xarxa informàtica local de l'Ajuntament”.
Import sense impostos: 4.544,44,- euros.
Impostos (16% IVA): 727.11,- euros.
Import amb impostos: 5.271,55,- euros.
Projecte núm. 3 (Obra): 61.802,09,- euros:
Denominació: “Projecte d'execució d'ecoparc i compostera municipal”.
Import sense impostos: 53.277.67,- euros (50.969,07,- euros, corresponen a execució de les obres,
i 2.308,60,- euros, a honoraris tècnics per redacció del projecte).
Impostos (16% IVA): 8.524,42,- euros (8.155,05,- euros, corresponen a execució de l'obra, i
369,37,- euros, a honoraris tècnics per redacció del projecte).
Import amb impostos: 61.802,09,- euros (59.124,12,- euros, corresponen a l'import de licitació de
les obres, i 2.677,97,- euros, a honoraris tècnics per redacció del projecte).
Projecte núm. 4 (Obra): 26.419,92,- euros:
Denominació: “Adequació elements de manyeria edificis municipals i parcs públics”.
Import sense impostos: 22.775,80,- euros (21.721,66,- euros, corresponen a execució d'obra, i
1.054,14,- euros, a honoraris tècnics per redacció del projecte).
Impostos (16% IVA): 3.644,12,- euros (3.475,46,- euros, corresponen a execució d'obra, i 168,66,euros, a honoraris tècnics per redacció del projecte).
Import amb impostos: 26.419,92,- euros (25.197,12,- euros, corresponen a l'import de licitació de
les obres, i 1.222,80,- euros, a honoraris tècnics per redacció del projecte).
Projecte núm. 5 (Obra): 57.394,32,- euros:
Denominació: “Renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior existents”.
Import sense impostos: 49.477,86,- euros (47.783,89,- euros, corresponen a execució de l'obra, i
1.693,97,- euros, a honoraris tècnics per redacció del projecte).
Impostos (16% IVA): 7.916,46,- euros (7.645,42,- euros, corresponen a execució d'obra, i 271,04,euros, a honoraris tècnics per redacció del projecte).
Import amb impostos: 57.394,32,- euros (55.429,31,- euros, corresponen a l'import de licitació de
les obres, i 1.965,01,- euros, a honoraris tècnics per redacció del projecte).
Projecte núm. 6 (Obra): 38.114,12,- euros:
Denominació: “Instal·lació de captadors solars para A.C.S. En els vestuaris del poliesportiu”.
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Import sense impostos: 32.857,00,- euros.
Impostos (16% IVA): 5.257,12,- euros.
Import amb impostos: 38.114,12,- euros.

SEGON. Aprovar els següents Programes d'Actuació d'Interés Social, i sol·licitar amb els
requisits establits en el Reial Decret- Llei 13/2009 i la Resolució de 2 de novembre del 2009, la
inclusió dels mateixos al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local:

Programa núm. 1: 34.871,92,- euros:
Denominació: “Pla Social extensió i reforç de l'Ajuntament de Xeresa 2010 – Costos de
personal”.
Import: 34.871,92,- euros.
Programa núm. 2: 13.224,08,- euros:
Denominació: “Pla Social extensió i reforç de l'Ajuntament de Xeresa 2010 – Gastos de
manteniment”.
Import sense impostos: 11.400,07,- euros.
Impostos (16% IVA): 1.824,01,- euros.
Import amb impostos: 13.224,08,- euros.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde i al Sr. Secretari perquè presenten les corresponents
sol·licituds en els termes i amb les condicions establides en el Reial Decret- Llei 13/2009, de 26
d'octubre, i la Resolució de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, de 2 de novembre del
2009.
2. - PROPOSTA D’INSCRIPCIONS AL CATÀLEG D’ARBRATGE D’INTERÈS LOCAL.
Vista la proposta, del Consell Assessor de L’Arbratge, de data 27 de gener de 2010, per a
aprovar inscripcions al Catàleg d’Arbratge d’Interès Local.
Considerant allò disposat per l’Ordenança municipal reguladora de la protecció de l’arbratge
d’interès local.
El Ple de la Corporació, per la unanimitat del deu membres presents, del total de onze que
conformen el nombre legal,
ACORDA:
ÚNIC: Estimar la proposta del Consell Assessor de l’Arbratge, de data 27 de gener de 2010, i
en conseqüència, aprovar les següents inscripcions al catàleg d’Arbratge d’interés local:
NÚMERO 1. ARBREDA DEL PARC DE LES OLIVERES
NOM CIENTÍFIC: Olea europea var. Europaea i Ceratonia siliqua
NOM COMÚ: Olivera i garrofer
NOM POPULAR: Les oliveres
LOCALITZACIÓ: Carrer la Martina [X741166,58 – Y4321874,7]
JUSTIFICACIÓ: Hort antic d’oliveres que ha sigut convertit en un cuidat parc
municipal. Arbreda de més de 4000 m2 què inclou 40 oliveres i 3 garrofers, dels
quals més de la meitat són centenaris. Unes 10 oliveres poden tindre més de 350
anys i potser alguna olivera siga mil·lenària.L’olivera més vella té 7 metres de
diàmetre a 1,30 metres d’alçada (protecció genèrica). Fa uns anys , els alumnes de
l’escola taller van fer els marges i cèrcols.
NÚMERO 2. GARROFER DE SANT ANTONI
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NOM CIENTÍFIC: Ceratonia siliqua
NOM COMÚ: garrofer
NOM POPULAR: Garrofer de Sant Antoni
LOCALITZACIÓ Carrer Font de la Pila.[X74104255,55 – Y4321589,9]
Actualment la parcel·la on s’ubica és d’un particular, però al PGOU està catalogat
com a zona verda i de fet l’Ajuntament ja se’n carrega de la seua poda i conservació.
Tradicionalment, les garrofes que produïa este garrofer eren per al senyor rector com
a ofrena a Sant Antoni de Pàdua, patró de Xeresa.
Diàmetre a 1,30 m: 6 metres (protecció genèrica)

NÚMERO 3. PINS BESSONS DE LA SERVANA

NOM CIENTÍFIC: Pinus halepensis
NOM COMÚ: Pi blanc o bord
NOM POPULAR: Pi de la Servana
LOCALITZACIÓ: Polígon Industrial La Servana [UTM X741311,12 – Y4322411,46].
JUSTIFICACIÓ:Propietat municipal. Formen part del conjunt d’una alqueria protegida,
actualment en excavacions arqueològiques. Uns 100 anys d’edat. Curiosa disposició
en “V”
Necessita la instal·lació de tensors o
suports permanents o altres elements
necessaris per a assegurar la integritat tant dels pins com de l’alqueria.

Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per acabat l'acte públic, alçant la
sessió a les vint hores i quaranta-cinc minuts del dia fixat en l'encapçalament. De tot això,
com a secretari, DONE FE.
EL SECRETARI.
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