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MINUTA NÚM. 3
SESSIÓ
ORDINÀRIA
DEL
PLE
DE
L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 24
DE FEBRER DE 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.
Sr. José Ignacio Bourgon de Izarra.
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 24
de febrer de 2010, es reuneixen en primera
convocatòria, en el Saló de Sessions de la
Casa
Consistorial,
els
Srs.
i
Sres.
Regidors/es que es relacionen en al 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.

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Corporació assistents, si han de realitzar alguna
observació a les actes de les sessions celebrades pel Ple de l'Ajuntament el dia 27 de gener de 2010
(ordinària), i el dia 2 de febrer de 2010 (extraordinària), que van ser distribuides junt amb la
convocatòria.
No formulant-se cap intervenció, respecte a l’acta de 27 de gener de 2010, queda aprovada
per la unanimitat dels onze Regidors presents que conformen el nombre legal de la Corporació.
A continuació, es procedeix a la votació de l’acta de 2 de febrer de 2010, resultant aprovada
per deu vots a favor, i l’abstenció del Regidor Sr. Bourgon de Izarra, qui manifesta que no déu votar
al no haver assistit a dita sessió.

2. DECRETS D'ALCALDIA DISPOSATS DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.

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:
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NÚM.

DATA

DESCRIPCIÓ

005

25/01/2010 Aprovant convocatoria de licitació per a l'obra "Millores d'accessibilitat i viàries al casc antic (PIP)"

006

27/01/2010 Sol·licitant subvenció a la Conselleria de Turisme

007

28/01/2010 Sol·licitant subvenció a la Conselleria de Sanitat

008

28/01/2010 Convocant sessió extraordinària del Ple de la Corporació.

009

01/02/2010 Aprovant convocatoria de concurs ordinari per al lloc de treball de Secretaria-Intervenció

010

01/02/2010 Sol·licitant subvenció per a auditoria ambiental

011

04/02/2010 Adjudicant provisionalment contracte d'assegurança de l'Ajuntament

012

08/02/2010 Sol·licitant subvenció per al Salari Jove

013

08/02/2010 Sol·licitant subvenció per al EMCORP

014

08/02/2010 Sol·licitant subvenció per al PAMER

015

08/02/2010 Aprovant convocatòria de licitació per a l'obra "Millores d'accessibilitat a Passeig Monduver (PIP)"

016

18/02/2010 Convocant sessió extraordinària del Ple de la Corporació.

El Regidor Sr. Naya Gironés, manifesta que, entre la relació de resolucions de l’Alcaldia no
figura cap relativa a pagaments ordenats.
El Sr. Alcalde indica que, com aquest mes de febrer es curt encara no s’ha aprovat la relació
de despeses.
Finalitzades les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació pren coneixement del
contingut de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària.
3. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI PROCEDEIX, DE DESAFECTACIÓ DEL BÉ IMMOBLE
DE L'ANTIC COL·LEGI “SANT ANTONI DE PÀDUA”
Es dóna compte de la proposta d’aprovació definitiva de desafectació del bé immoble de
l’antic col·legi “Sant Antoni de Pàdua”.
A continuació el Regidor Sr. Bourgon de Izarra pregunta si s’ha previst qualsevol tipus d’us
per a aquest immoble.
El Sr. Alcalde comenta que s’han estudiat varies alternatives (centre social, centre de dia, i
per a exàmens de les autoescoles), que no han resultat viables, i que de moment no hi ha proposta
concreta.
Finalitzades les anteriors intervencions, i;
Considerant que es va sol·licitar informe dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i que el mateix
es va presentar en data 22 d'octubre de 2.008, sent favorable a la desafectació del bé immoble de
l'antic Col·legi “Sant Antoni de Pàdua”.
Considerant que l’expressa’t immoble no compleix ja amb la finalitat pública a què va ser
destinat, per la posada en funcionament per al curs escolar 2008-2009, en substitució d'aquell, del
nou Col·legi d'ensenyança primària, i que a causa de la seva situació es considera que el dit edifici
seria un emplaçament adequat per a destinar-ho a sòl per a ús dotacional d'ús múltiple (d'acord
amb la classificació establida en l'art. 132 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel que
s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística).
Considerant que, publicat el corresponent anunci d'inici de l'expedient de desafectació en el
BOP i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per un termini d'un mes, no s'ha formulat al·legació,
suggeriment o cap alternativa, segons queda acreditat en el certificat del Secretari-Interventor de
l'Ajuntament, de data 15 de desembre de 2.008.
Resultant que el Ple de l’Ajuntament de Xeresa, en sessió de data 28 d’octubre de 2009, va
aprovar provisionalment l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica de l’immoble.
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Vista la Resolució del Secretari Territorial d’Educació, de data 26 de gener de 2010, per la
qual es concedeix autorització prèvia a la desafectació de l’immoble de l’antic CP Sant Antoni de
Pàdua, situat a l’Avinguda al Mar núm. 22, de Xeresa.
Considerant que és competència del Ple de la Corporació aprovar l'expedient, i que s'ha
seguit el procediment assenyalat en l'article 8 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que
s'aprova el Reglament de Béns de les entitats locals.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels onze Regidors presents, que conformen el
nombre legal,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar definitivament l'alteració de la qualificació jurídica (desafectació) de dit
bé immoble escolar, l’antic CP Sant Antoni de Pàdua, situat a l’Avinguda al Mar núm. 22, de Xeresa,
per a deixar d’estar destinat al ús o servei públic de ensenyament, canviant la seva qualificació de
bé de domini públic a bé de caràcter patrimonial, en compliment del Reial Decret 605/1987, de 10
d’abril, pel qual es regula el procediment d’autorització prèvia de la desafectació d’edificis públics
escolars de propietat municipal.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Secretaria Territorial d’Educació de València,
per al seu coneixement i efectes.
TERCER.- Comunicar l’alteració de la qualificació jurídica aprovada al Registre de la
Propietat, per a deixar constància del canvi en la inscripció de la finca, i efectuar les corresponents
anotacions al Llibre Inventari de Béns, en virtut d’allò disposat per l’article 8 del Reglament de Béns.

4. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD-MARC SUBSCRIT PER LA FVMP I
DIVERSOS SINDICATS, PER ADMINISTRACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA,
PER A PERSONAL FUNCIONARI.
Vist el contingut de l’Acord-Marc subscrit, el dia 11 de novembre del 2004, entre la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies i els Sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF per a les Administracions
Locals de la Comunitat Valenciana.
Vist que els aspectes que aquest Acord-Marc arreplega, han estat
negociats per
representants de tots el grups polítics i els sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF.
De resultes de la 10ª Assemblea General Extraordinària de la FVMP es va aprovar per
unanimitat l’acord de subscriure, en la seva integritat, el contingut de l’Acord-Marc.
De conformitat amb l’acord adoptat per la Mesa de Negociació del personal laboral i
funcionari de l’Ajuntament de Xeresa, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2010.
El Ple de la Corporació, per unanimitat del onze regidors presents, que conformen el nombre
legal de la mateixa,
ACORDA:
PRIMER. Adherir-se a l’Acord-Marc de referència subscrit entre la FVMP i els Sindicats UGT,
CCOO i CSI-CSIF, per a les Administracions Locals de la Comunitat Valenciana (a excepció, pel
moment, de l’apartat de taules retributives), i que regularà les condicions de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament de Xeresa, i seran d’aplicació totes les millores que contemple
respecte del conveni en vigor (a excepció, pel moment, de les retributives) i s’aplicarà mentre que
no se negoci un conveni específic.
SEGON. En quant a taules retributives de l’Ajuntament de Xeresa, i atesa la actual situació
econòmica, s’equipararan a les de l’Acord-Marc, de forma progressiva, per a concretar la qual es
convocarà a la Mesa de Negociació del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Xeresa.
TERCER. Comunicar el present acord a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per
a donar a conèixer la seua adopció i als efectes previstos en la Comissió Mixta de Seguiment.
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5. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD-MARC SUBSCRIT PER LA FVMP I
DIVERSOS SINDICATS, PER ADMINISTRACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA,
PER A PERSONAL LABORAL.
Vist el contingut de l’Acord-Marc subscrit, el dia 11 de novembre del 2004, entre la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies i els Sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF per a les Administracions
Locals de la Comunitat Valenciana.
Vist que els aspectes que aquest Acord-Marc arreplega, han estat
negociats per
representants de tots el grups polítics i els sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF.
De resultes de la 10ª Assemblea General Extraordinària de la FVMP es va aprovar per
unanimitat l’acord de subscriure, en la seua integritat, el contingut de l’Acord-Marc.
De conformitat amb l’acord adoptat per la Mesa de Negociació del personal laboral i
funcionari de l’Ajuntament de Xeresa, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2010.
El Ple de la Corporació, per unanimitat del onze regidors presents, que conformen el nombre
legal de la mateixa,
ACORDA:
PRIMER. Adherir-se a l’Acord-Marc de referència subscrit entre la FVMP i els Sindicats UGT,
CCOO i CSI-CSIF, per a les Administracions Locals de la Comunitat Valenciana (a excepció, pel
moment, de l’apartat de taules retributives), i que regularà les condicions de treball del personal
laboral de l’Ajuntament de Xeresa, i seran d’aplicació totes les millores que contemple respecte
del conveni en vigor (a excepció, pel moment, de les retributives) i s’aplicarà mentre que no se
negoci un conveni específic.
SEGON. En quant a taules retributives de l’Ajuntament de Xeresa, i atesa la actual situació
econòmica, s’equipararan a les de l’Acord-Marc, de forma progressiva, per a concretar la qual es
convocarà a la Mesa de Negociació del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Xeresa.
TERCER. Comunicar el present acord a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per
a donar a conèixer la seva adopció i als efectes previstos en la Comissió Mixta de Seguiment.

6. APROVACIÓ INICIAL, SI PROCEDEIX, DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
PUBLICITAT DIRECTA EN LES BÚSTIES.
Es dóna compte de la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre publicitat
directa en les bústies, indicant l’Alcalde que s’han rebut moltes queixes dels veïns, per la qual cosa
s’ha pensat en aquesta ordenança per a poder tindre base legal per actuar, al igual que altres
municipis que ja disposen de ordenances semblants.
Finalitzada la fase de intervencions, i;
Considerant l'interès que suposa per al Municipi l'aprovació de l'Ordenança municipal
reguladora de la publicitat directa en les bústies
Vist l'informe de Secretaria de data 18 de febrer del 2010, 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 18 de febrer del 2010.
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.
El Ple de la Corporació, per la unanimitat dels onze Regidors presents, que conformen el
nombre legal,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat directa en les
bústies, en els termes que figuren en l'expedient.
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, per termini de
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trenta dies perquè pugen 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 d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar a l'Alcalde-President, per a subscriure i firmar qualsevol classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.

7. PROPOSTA PER A L'APROVACIÓ INICIAL, SI PROCEDEIX, DEL REGLAMENT DEL
REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE XERESA.

Considerant l’interès que suposa per al Municipi l'aprovació del Reglament del Registre
Electrònic de l’Ajuntament de Xeresa, en compliment dels articles 24, 25 i 26 de la Llei 11/2007, de
22 de juny, de accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
Vist l'informe de Secretaria de data 18 de febrer del 2010, sobre la legislació aplicable i el
procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació del referit Reglament.
Vist el projecte de Reglament del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Xeresa, de data 18
de febrer del 2010.
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.
El Ple de la Corporació, per la unanimitat dels onze membres presents, que conformen el
nombre legal,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament del Registre Electrònic de l’Ajuntament de
Xeresa, en els termes que figuren en l'expedient.
SEGON. Sotmetre dit Reglament 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 pugen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar a l’Alcalde-President, per a subscriure i firmar qualsevol classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
8. INFORME-SOL·LICITUD DE LA POLICIA LOCAL DE XERESA, PER A L’ADQUISICIÓ,
I DOTACIÓ DELS AGENTS, D’ARMA DEFENSIVA NO LETAL, CONSISTENT EN EQUIP TASER.
Es dóna compte de la proposta per a l’adquisició d’arma defensiva no letal, consistent en
equip Taser.
El Regidor Sr. Naya Gironés pregunta si els agents de la Policia Local de Xeresa, han de
realitzar algun curs per a poder utilitzar aquesta arma.
L’Alcalde indica que els agents de la Policia Local de Xeresa, sí que han de realitzar algun
curs, i que per a disposar d’aquest arma s’hauran de complir totes les prescripcions legals.
Finalitzades les anteriors intervencions, i;
VIST l'informe núm. 121/2010 emés, amb data del present, per la Policia Local de Xeresa, i
dirigit a l'Alcaldia-Presidència, amb el següent tenor literal:
“Recentment s'han donat circumstàncies de greu perill per a la integritat física dels agents
d'aquesta Policia Local quan preventivament actuaven en àrees de la seva competència (vigilància
d'empreses i locals públics), especialment en torns de nit i en absència de patrulles de la Guàrdia
Civil del lloc de Xeresa.
Fer constar també la possibilitat d'atacs d'animals (gossos potencialment perillosos), a
terceres persones o inclús a altres animals, amb la qual cosa ens trobem també indefensos i sense
possibilitat de fer-los front.
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La seguretat de persones i animals, així com la dels propis agents, fa necessari dotar a
aquest cos policial amb una arma defensiva no letal, que reprimeixca atacs molt agressius i facilite la
detenció dels causants sense haver de lamentar danys personals per part del causant o de la
víctima.
Destacar l'existència d'una arma (Taser) dissenyada per a incapacitar una persona o animal
per mitjà de polsos elèctrics que imiten els senyals nerviosos i confonen als músculs motors,
principalment braços i cames, immobilitzant l'objectiu sense que tinga conseqüències físiques per a
qui els rep.
Per tot això, SOL·LICITA: L'adquisició de l'arma d'electroxoc Taser M-26 assignada com a
dotació als agents d'aquest Cos, per un cost total de 740,01,- euros, sempre baix el major parèixer i
bon procedir de la seva Autoritat. El que participa a vostè per al seu major coneixement i efectes
oportuns.”
CONSIDERANT el que disposa el Decret 18/1995, de 24 de gener, del Govern Valencià,
regulador dels criteris d'utilització de l'equip d'autodefensa i l'armament per les Policies locals de la
Comunitat Valenciana, en l'article 1 del qual s'indica que la tinença i utilització de l'equip
d'autodefensa i armament per part de les Policies locals de la Comunitat Valenciana s'ajustarà als
criteris continguts en el dit Decret, així com a les disposicions del Reglament d'Armes, aprovat per
Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, i a les normes que els respectius ajuntaments puguen
aprovar respecte d'això, en exercici de la seva potestat normativa.
CONSIDERANT el que disposa l'article 23 del Decret 18/1995, que regula la utilització de
l'aerosol defensiu i de descarregadors elèctrics, els quals s'utilitzaran, sense causar danys
innecessaris, només com a element d'autodefensa davant de persones en actitud agressiva que
hagin amenaçat o provocat amb antelació als policies, per a evitar altercats greus, baralles
tumultuàries o situacions semblants, havent de cessar immediatament que s'haja aconseguit la
reducció de l'agressor o agressors.
CONSIDERANT que el Decret 114/2005, de 17 de juny, del Consell de la Generalitat
Valenciana, regulador del sistema d'homogeneïtzació de la uniformitat de la Policia Local de la
Comunitat Valenciana (DOCV de 24 de juny del 2005), contempla, entre els mitjans tècnics i
defensius opcionals, l'immobilitzador elèctric.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels onze Regidors presents, que conformen el
nombre legal,
ACORDA:
PRIMER. Prendre coneixement de l'informe de la Policia Local anteriorment reproduït, i en
conseqüència, autoritzar l'adquisició, per part de l'Ajuntament de Xeresa, d'arma defensiva no letal,
consistent en immobilitzador elèctric.
SEGON. Afectar dita arma defensiva, una vegada adquirida, a l'únic i exclusiu fi consistent
en el seu ús per part dels agents de la Policia Local de Xeresa en els supòsits permesos per
l'ordenament jurídic, i amb les obligacions, entre altres, de custodiar la mateixa, fora de les hores de
servei, en les dependències policials habilitades a este efecte, i d'elevar informe exhaustiu, cada
vegada que s'utilitze, fent constar els motius i la resta de circumstàncies concurrents en l'acte.
TERCER. Traslladar del present acord a la Policia Local de Xeresa, així com a la intervenció
d'armes de la Guàrdia Civil.
9. MOCIONS D'URGÈNCIA.
No es presenta cap moció.
10. PRECS I PREGUNTES.
El Regidor Sr. Bourgon de Izarra formula el següent prec:
Que, degut a l’errada que apareix en la publicació del Calendari Laboral de 2010, tot i que
consta, per al municipi de Xeresa, el dia 16 de juliol de 2010 (en compte del dia 12 d’abril de 2010,
Festivitat de Sant Vicent), seria convenient que es dirigira una circular informativa a totes les
empreses, autònoms i professionals de Xeresa.
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El Sr. Alcalde, manifesta que en breu s’enviarà dita circular informativa.
Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per acabat l'acte públic, alçant la
sessió a les vint-i-una hores del dia fixat en l'encapçalament. De tot això, com Secretari,
DONE FE.
EL SECRETARI.
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