Alcalde:
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó.
Regidors/es:
Sr. Josep García Ferrer
Sr. Vicent Jesús Altur Grau
Sr. Tomás Daviu Pellicer
Sra. Ana Isabel Peiró Canet
Sr. Josep Antoni Garcia Miragall
Sr. Enric Xavier Naval Llorca
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi
Sr. Salvador de la Asunción Peiró
Sra. María José Tavallo Martínez
Sra. María José Roselló Sala
Secretari:

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 a la votació
dels assumptes relacionats en
l’Ordre del Dia fixat en la
convocatòria,
amb el
resultat
següent:

Sr. Juan Manuel López Borrás

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
28/11/2013
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Corporació assistents, si tenen alguna
observació a realitzar a l’acta de la sessió ordinària del Plenari de l’Ajuntament, que va
tenir lloc el dia 28 de novembre de 2013, distribuïda juntament a la convocatòria.
Sotmesa a votació la referida acta, resulta aprovada per UNANIMITAT dels onze
membres presents, que conformen el nombre legal de la Corporació.
2. DECRETS DISPOSATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
S’informa dels decrets numerats del 642, de 27/11/2013, al 38, de 27/01/2014.
Pel que fa al Decret núm. 671, de 18 de desembre de 2013, va acordar la
remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
València, el Regidor Sr. De la Asunción Peiró pregunta per què no es va donar cap
contestació al requeriment de Delegació del Govern, ja que el recurs és contra el
silenci administratiu.
El Sr. Alcalde manifesta que en rebre el requeriment de Delegació del Govern
(perquè s’anul·lara la convocatòria de procés selectiu per a cobrir en propietat una
plaça d’auxiliar d’Administració General), va sol·licitar una reunió amb la Sra.
Secretària de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana a la qual va acudir
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ASSISTENTS:

A Xeresa, sent els 20,30 hores del
dia 30 de gener de 2014, es
reuneixen en primera convocatòria,
al saló de sessions de la casa
consistorial, el Srs./es Regidors/es
relacionats, amb la finalitat de
celebrar sessió ordinària del Plenari
de
l’Ajuntament,
davall
la
presidència del Sr. Alcalde, Tomás
Ferrandis Moscardó, assistit pel
Secretari de la Corporació.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 30 DE
GENER DE 2014

ACTA DEL PLE
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ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura : 04/03/2014
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SECRETARIO-INTERVENTOR
Data Signatura : 03/03/2014
HASH: c29d08404f4eaf61343d6f9436d112c4

MINUTA NÚM. 1

assistit pel Secretari municipal. En la dita reunió es va posar de manifest que
l’Ajuntament de Xeresa té una interpretació diferent de la norma i que, per aquest
motiu, hauran de ser els tribunals els que decidisquen si la convocatòria de procés
selectiu s’ajusta o no a dret. El Sr. Alcalde assenyala que, en principi, l’Ajuntament de
Xeresa es personarà en el procediment judicial per a oposar-se a la pretensió
d’anul·lació de la convocatòria, però que abans vol sol·licitar assessorament jurídic per
a veure si això és viable.
3. INFORME TRIMESTRAL DELS TERMINIS REVISTOS EN LA LLEI 15/2010
Es dóna compte de l’informe relatiu als terminis previstos en la Llei 15/2010, el
resum del qual és el següent:

73
78.582,72 €
263 646.422,25 €
336 725.004,97 €
COMPTE

GENERAL

CORRESPONENT

A

S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:
“Vist l’expedient tramitat relatiu al Compte General del Pressupost d’aquesta
entitat local, corresponent a l’exercici econòmic 2012, en compliment del es disposa
en l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i en l’article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atés que, format i informat el dit Compte General, per la Intervenció Municipal,
han sigut comprovats els llibres i justificants oportuns, així com tota la documentació
annexa a aquesta i exigida per la vigent legislació.
Vist que aquesta es va exposar al públic, en el tauler municipal i en el BOP de
València núm. 268, d’11 de novembre de 2013, perquè pogueren presentar-se
reclamacions, reparacions o observacions, i que no s’ha presentat cap al·legació,
segons consta en el certificat de Secretaria.
De conformitat amb el que es disposa en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, s’eleva al Plenari de la Corporació
proposta d’acord en els següents termes:
PRIMER. Aprovar el Compte General del Pressupost d’aquesta entitat local,
corresponent a l’exercici econòmic 2012, que ha quedat complidament justificat i que
està integrat pels següents documents:

a) El Balanç
b) El compte de resultat econòmic-patrimonial
c) L’estat de liquidació del pressupost
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DEL

0,00 €
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4. APROVACIÓ DEFINITIVA
L’EXERCICI 2014.

0

ACTA DEL PLE

Pendent de
tramitació
Pendent de
pagament
Dins del període legal
Fora del període legal
Total

2013/4T
Número
Import

d) La memòria
Al dit compte consta unit igualment la següent documentació:
-

Actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici.

-

Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en
aquestes a favor de l’entitat local, referits a fi d’exercici i agrupats pel nom o
raó social de l’entitat bancària.

SEGON. Rendir el compte general així aprovat i tota la documentació que la
integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, tal
com s’estableix en l’article 212.5 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:
“Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2014, així com les seues Bases d’Execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 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 l’article 18 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988.
Vist i conegut l’informe de Secretaria-Intervenció, d’Avaluació del Compliment
de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, que conclou que el pressupost inicial
municipal per a l’exercici 2014 s’ajusta al principi d’estabilitat pressupostària.
Vist i conegut el contingut de l’informe de Secretaria-Intervenció, sobre el límit
de despesa no financera, de conformitat amb el que es disposa per l’article 30 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Vist i conegut el contingut de l’informe de Secretaria-Intervenció, emés de
conformitat amb el que es disposa pels articles 168.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisé de l’esmentada Llei.
Es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció d’acord en els següents termes:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Xeresa,
per a l’exercici econòmic 2014, juntament a les Bases d’Execució, i el resum del qual
per capítols és el següent:
INGRESSOS

DESPESES
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5. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL CORRESPONENET A
L’EXERCICI 2012

ACTA DEL PLE

Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, s’obtenen 7 vots a favor
(Compromís) i 4 abstencions (PP i PSOE), la qual va resultar aprovada, en els seus
propis termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la Corporació.

Codi . Validació : 5779G7H3DSQPN5LPJXG6QQJZ3 | Verificació : http://xeresa.sedelectronica.es/ n Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 3 de 15

La Regidora delegada de l’àrea d’Hisenda, Sra. Peiró Canet, assenyala que al
desembre de 2013, finalitzà el termini d’exposició al públic del compte general, però
que com aquest mes no va tenir lloc sessió plenària, s’ha inclòs en l’ordre del dia de la
present sessió per a la seua aprovació definitiva.

IMPORT

DESCRIPCIÓ

IMPORT

CAPÍTOL I

960.700,00 € CAPÍTOL I

633.266,00 €

CAPÍTOL II

10.000,00 € CAPÍTOL II

681.403,00 €

CAPÍTOL III

277.667,00 € CAPÍTOL III

66.616,00 €

CAPÍTOL IV

418.210,00 € CAPÍTOL IV

84.430,00 €

23.010,00 €

CAPÍTOL VI

0,00 € CAPÍTOL VI

152.020,00 €

CAPÍTOL VII

124.860,00 € CAPÍTOL VII

0,00 €

CAPÍTOL VIII

0,00 € CAPÍTOL VIII

CAPÍTOL IX

0,00 € CAPÍTOL IX

INGRESSOS DE CAPITAL

1.689.587,00 € DESPESES CORRENTS
124.860,00 € DESPESES DE CAPITAL

1.465.715,00 €
348.732,00 €

TOTAL

1.814.447,00 € TOTAL

1.814.447,00 €

INGRESSOS NO FINANCERS

1.814.447,00 € DESPESES NO FINANCERES

1.617.735,00 €

INGRESSOS FINANCERS
TOTAL

0,00 €

DESPESES FINANCERES

1.814.447,00 € TOTAL

196.712,00 €
1.814.447,00 €

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2014, les Bases
d’Execució i la plantilla de personal aprovats, per un termini de quinze dies, per mitjà
d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a
l’efecte de presentació de reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es
presente cap reclamació.
CINQUÉ. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com, a l’òrgan
competent de la comunitat autònoma de València.”
INTERVENCIONS:
La Regidora-delegada de l’àrea d’Hisenda, Sra. Peiró Canet, assenyala que un
dels documents que conformen el pressupost és l’estat del deute, i que considera
rellevant tractar sobre la variació del deute i de com s’ha arribat a la situació financera
actual.
Assenyala la Regidora Sra. Peiró Canet que en l’any 2007, el deute a llarg
termini de l’Ajuntament de Xeresa se situava en 1.601.889 euros, després del
cobrament de 1.400.000 euros en concepte de cànon anticipat per la concessió de
l’aigua potable. A aquesta quantitat cal afegir 812.496 euros que van ser objecte de
reconeixement extrajudicial i que es corresponent amb obligacions contretes en
exercicis anteriors. Per tant, l’endeutament real se situava en la quantitat de
2.417.385 euros, que s’ha anat reduint fins a situar-la en la xifra d’1.620.070 euros,
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INGRESSOS CORRENTS

0,00 €
196.712,00 €
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CAPÍTOL V

ACTA DEL PLE

DESCRIPCIÓ

El Sr. Alcalde assenyala que no sols cal tenir en compte les previsions inicials
del pressupost per a 2013, sinó també les seues modificacions que es van aprovar;
que el dit exercici encara no ha sigut liquidat, encara que es dispose d’un estat
d’execució avançat; que les previsions d’ingressos per al pressupost de 2014 són
realistes, amb augment en algunes partides, com pot ser la corresponent a l’impost
sobre béns immobles, per a la revisió cadastral; i que aquest últim pressupost
incorpora millores com poden ser el major nivell d’especificació d’algunes de les
partides de despeses.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, s’obtenen 7 vots a favor
(compromís) i 4 abstencions (PP i PSOE), la qual resulta aprovada, en els seus propis
termes, per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la Corporació.

6. PROPOSTA PER A LA RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE
LA GENERALITAT VALENCIANA I ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA
S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:
“Vist el Conveni Marc subscrit el 10 de desembre de 2013, entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i
l’entitat “Ecoembalajes España, SA”, pel qual es regula la gestió del contingut groc
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El Regidor Sr. De la Asunción Peiró manifesta, respecte a l’estat de liquidació de
2013, que les despeses reconegudes són majors que els inicialment previstos en el
pressupost del dit exercici, i que la diferència passa a deute de l’Ajuntament. D’altra
banda, i quant als ingressos, manifesta que en alguns conceptes s’ha mantingut la
mateixa previsió que en 2013, a pesar que en l’estat d’execució es pot comprovar que
la liquidació va ser inferior a la quantitat prevista, tal com ocorre, per exemple, amb
l’impost sobre l’increment de valor dels valors de naturalesa urbana (plusvàlua).

ACTA DEL PLE

Quant al pressupost municipal per a 2014, la Regidora Sra. Peiró Canet,
assenyala que, segons es desprén de l’informe emés per la Intervenció municipal,
aquest compleix amb el principi d’estabilitat pressupostària i amb la regla de despesa,
ja que la despesa computable ha experimentat un descens del 5% respecte al
pressupost per a 2013 (la regla de despesa permet un increment de fins al 1,5%
respecte al pressupost de l’exercici anterior), i resulta capacitat de finançament per a
afrontar les obligacions econòmiques de l’exercici, la qual cosa és fruit de la política de
contenció de la despesa que l’Ajuntament està portant a terme en la present
legislatura.
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deute a llarg termini contemplat en el pressupost per a 2014. La Regidora Sra. Peiró
Canet indica que això suposa que en el període de sis anys el deute municipal s’ha
reduït un 33 per cent, la qual cosa representa la quantitat de 794.315 euros. Segons
assenyala la Regidora aquesta és una bona quantitat atés que l’Ajuntament, sense
vendre cap solar, també ha sufragat amb recursos propis la compra dels terrenys
necessaris per a construir la plaça Tossal, per import de 102.331 euros, i tenint en
compte l’actual situació de crisi econòmica que ha afectat a tots els ajuntaments.
Aquesta situació de conjuntura econòmica ha suposat una dràstica disminució dels
ingressos corrents (impost per construccions, instal·lacions i obres, participació en els
ingressos de l’Estat, taxes, etc.).

(arreplega d’envasos
paper-cartó).

lleugers)

i

del

contenidor

blau

(arreplega

selectiva

de

Vist allò que s’ha disposat per la Llei 11/1997, de Residus i Envasos, segons el
qual (art. 9) la participació de les Entitats Locals en els sistemes integrats de gestió de
residus d’envasos i envasos usats es portarà a efecte per mitjà de la firma de Convenis
de col·laboració entre estes i l’entitat a què se li assigne la gestió del sistema.
Considerant que el Conveni Marc citat anteriorment ve a regular la participació
de les entitats locals en el sistema integrat autoritzat a ECOEMBES.
Considerant que el nou conveni ve a substituir a l’anterior subscrit en data 30
de desembre de 2008 entre les mateixes parts, a què este Ajuntament es troba adherit
per mitjà de Protocol d’Adhesió firmat al seu dia a tals efectes.

2n. Autoritzar el President de la Corporació per a la firma de tots aquelles
documents que siguen necessaris per a la formalització de l’adhesió al meritat Conveni
Marc.
3r. Remetre per duplicat exemplar certificat del present Acord a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, per al seu
coneixement i efectes oportuns.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta provada per la
UNANIMITAT dels onze membres de la Corporació presents, que conformen el seu
nombre legal.
7. SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LA CARTOGRAFIA DEL PATFOR RELATIVA AL
TERME DE XERESA
S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:

“Resulta que en el Diari de la Comunitat Valenciana del dia 23 de març de 2012,
es va publicar la Resolució de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
per la qual es sotmetia a informació pública l’informe de sostenibilitat ambiental, la
memòria ambiental, estudi de paisatge i el Pla d’Acció Territorial Forestal de la
Comunitat Valenciana.
Resultant que durant el dit període d’al·legacions, l’Ajuntament de Xeresa va
presentar una al·legació a la delimitació cartogràfica del sòl forestal del PATFOR en el
terme municipal de Xeresa, ja que este, inclou com a terreny forestal estratègic a
determinades parcel·les pertanyents a la classe de sòl urbà o urbanitzable del vigent
Pla General i a parcel·les d’agrícoles. Així mateix durant este període d’al·legacions es
va informar els titulars d’estes parcel·les, perquè estos també al·legaren com a
propietaris de les dites parcel·les, facilitant-los als mateixos un escrit tipus, i tramitant

ACTA DEL PLE

1r. Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el en el Conveni Marc
subscrit entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient i l’entitat “Ecoembalajes España, S.A.”, de data 10 de
desembre de 2013.
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PROPOSTA D’ACORD
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Se sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent,

l’ajuntament les dites al·legacions.
Resultant que, amb data 2 de juliol de 2012, la Conselleria d’Infraestructures
Territori i Medi Ambient va respondre a les al·legacions de l'Ajuntament, indicant que
segons l’article 19 de la normativa del PATFOR, la cartografia del mateix i dels terrenys
forestals té caràcter informatiu constituint un document de referència dinàmic i
susceptible de modificacions, i que la mateixa seria actualitzada periòdicament per a
adaptar-se a la cartografia del planejament urbanístic, podent, qualsevol particular o
administració, iniciar el tràmit indicat en l’article 19 del Pla per a la correcció d’errors.
Resultant que el passat 8 de maig de 2013, s’aprova definitivament el PATFOR,
per mitjà de el Decret 58/2013, de 3 de maig.

Considerant que la inclusió en el PATFOR de les parcel·les abans indicades, i la
seua qualificació en este instrument d’ordenació territorial com a “terreny forestal
estratègic”, no s’ajusten a allò que s’ha proclamat en el precepte de “sòl forestal” del
PATFOR i de la legislació vigent, tant autonòmica com estatal, per estar situades en
sòls classificats com a sòls urbans o urbanitzables, al tractar-se de parcel·les agrícoles
productives, o al tractar-se de parcel·les agrícoles, que encara que en l’actualitat es
troben improductives, no presenten cap vegetació forestal arbòria, i menys una fracció
coberta del trenta per cent, que la vegetació d’estes parcel·les és tota arvense o
nitròfila, de baix valor ambiental, i per tant, legalment exclosos del concepte normatiu
de terreny forestal.
Considerant que, segons l’article 20.1
del PATFOR, la cartografia que
acompanya a este té caràcter informatiu, i que el punt 3 d’este mateix article establix,
que esta cartografia servirà per a localitzar geogràficament els terrenys forestals,
d’acord amb el que establixen els articles anteriors d’este decret (on es definix que és
sòl forestal), i es prendrà com a referència la cartografia de terrenys forestals del Pla
d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana i la seua documentació
alfanumèrica; per la qual cosa es pot concloure que encara que és una cartografia
informativa, és la que servix de referència per a localitzar geogràficament els terrenys
forestals, d’acord amb allò que s’ha establit pel PATFOR.
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Respecte als terrenys agrícoles “abandonats”, l’article 16.1.d) de la normativa
del PATFOR establix que es consideraren “muntanya o terreny forestal”, “Els terrenys
agrícoles abandonats que hagen adquirit signes inequívocs del seu estat forestal. Es
considera signe inequívoc de l’estat forestal d’un terreny, la cobertura d’espècies
forestals arbòries per damunt del trenta per cent de fracció de cabuda coberta,
aplicat, com a màxim, a escala de subparcel·la cadastral. A excepció de les zones
àrides o semiàrides on es considera signe inequívoc d’estat forestal quan la fracció de
cabuda coberta d’espècies llenyoses forestals siga major al trenta per cent, a escala
de subparcel·la cadastral.”
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Considerant que l’article 16 de normativa del PATFOR conté la definició legal de
“muntanya o terreny forestal”, i l’article 18.1 de la mateixa normativa (en sintonia
amb l’article 5.2) de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes) exceptua del dit
concepte legal “als sòls classificats legalment com a urbans o urbanitzables” i als
terrenys dedicats al cultiu agrícola. D'altra banda l’article 3, apartat primer, de la Llei
3/1993, de 9 desembre, Forestal de Comunitat Valenciana, declara que no tindran la
consideració legal de terrenys forestals “els sòls classificats legalment com a urbans o
aptes per a urbanitzar, des de l’aprovació definitiva del Programa d’Actuació
Urbanística” ni “els dedicats a sembres o plantacions de cultius agrícoles.”

ACTA DEL PLE

Resultant que encara no s’ha modificat la cartografia del PATFOR.

SEGON: Assumir la proposta d’actuació amb la qual conclou el referit informe i,
en conseqüència, sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
de la Generalitat Valenciana que, amb caràcter urgent, procedisca a revisar la
cartografia del sòl forestal del PATFOR en el terme municipal de Xeresa, iniciant-se el
tràmit previst en l’article 19 del Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat
Valenciana.
TERCER: Donar trasllat del present Acord a la Direcció General del Medi Natural
de la Generalitat Valenciana, per al seu coneixement i efectes escaients.”
INTERVENCIONS:
El Regidor Sr. Altur Grau explica la proposta d’acord i assenyala que la intenció
de l’Ajuntament és sol·licitar a la Conselleria que procedisca a revisar la cartografia del
PATFOR, per la qual cosa es refereix al terme municipal de Xeresa, ja que aquesta
considera a determinades parcel·les com a sòl forestal, sent que en realitat no tenen
aquesta qualificació.
El Sr. Alcalde manifesta que aquest mateix matí han vingut a l’Ajuntament
diversos tècnics de la Conselleria per a tractar aquesta i altres qüestions de rellevància
per al municipi de Xeresa, mostrant una actitud de col·laboració per a resoldre aquest
problema.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita resulta aprovada per la
UNANIMITAT dels onze membres de la Corporació presents, que conformen el seu
nombre legal.
8. SOL·LICITUD DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ PER AL CANVI D’ÚS I
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PRIMER: Traslladar, a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
de la Generalitat Valenciana, l’informe emés, amb data 20 de gener de 2014, pels
Servicis Tècnics Municipals, tot i que el contingut del qual reflexa la problemàtica per
la delimitació cartogràfica del sòl forestal del PATFOR en el terme municipal de Xeresa,
al incloure com a terreny forestal estratègic a determinades parcel·les pertanyents a la
classe de sòl urbà o urbanitzable del vigent Pla General i a parcel·les d’agrícoles.

ACTA DEL PLE

Atesa l’actual situació d’inseguretat jurídica, tant per als propietaris de les
parcel·les afectades, com per als tècnics municipals, de com actuar en estes
parcel·les, per mitjà del present se sotmet a la consideració del Plenari, proposta
d’Acord en els termes següents:
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Considerant que, segons l’article 27
del PATFOR, sobre la “Modificació
substancial de la coberta vegetal sense produir-se canvi d’ús forestal”, s’establix que
per a realitzar actuacions en terreny forestal que suposen una modificació substancial
de la coberta vegetal, sense produir-se canvi d’ús forestal, serà necessària
l’autorització de l’Administració competent en matèria forestal, quan les dites
actuacions no estiguen previstes en el corresponent instrument tècnic de gestió
forestal aprovat expressament; i que això implica que la neteja de parcel·les agrícoles
incloses cartogràfiques en el PATFOR, inclús sent esta una cartografia informativa, es
considere una modificació substancial de la coberta vegetal en un “sòl forestal”,
susceptible d’autorització administrativa. I encara que estes parcel·les són clarament
agrícoles, d’acord amb la legislació vigent, es podria donar el cas que els agents
mediambientals obriren expedients d’infracció als propietaris que netejaran estes
parcel·les, per una “modificació substancial de la coberta vegetal” sense autorització
administrativa de l’administració competent en matèria forestal.

AGRUPACIÓ PROVISIONAL D’AULES MIXTES DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:
“Vist l’informe emés per la direcció del Centre Municipal d’Educació Infantil de
Primer Cicle, de data 24/02/2014, del qual es dedueix l’oportunitat i conveniència de
sol·licitar a la Conselleria d’Educació la modificació de l’ús educatiu dels espais del
centre.
Considerant que per normativa autonòmica (Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell)
s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que imparteixen el
Primer Cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

La present sol·licitud ve justificada per la necessitat de canvi d’ús i agrupació
provisional d’aules mixtes, conforme a las previsions per al curs escolar 2014/2015.
SEGON. Conseqüentment amb tot allò disposat pel Decret 2/2009, de 9 de gener, del
Consell, s’acorda assumir expressament les obligacions que se’n deriven, les quals són
les següents:
1. No superar el nombre total d’unitats autoritzades per al centre.
2. Que les aules tinguen les dimensions requerides a fi d’albergar el grup
d’alumnes que s’hi escolaritzen.
3. Que el centre reunisca els requisits exigits per a les noves unitats a
escolaritzar.
4. Que no se sobrepasse la ràtio establida en el Decret 2/2009, de 9 de gener,
del Consell.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Conselleria d’Educació, als efectes
legals escaients.”
INTERVENCIONS:
El Sr. Alcalde manifesta que la proposta d’acord s’emet a proposta de la
directora de l’escola infantil, i s’ha redactat en termes genèrics seguint les seues
instruccions, perquè després s’adapte a les necessitats concretes del centre, ja que de
moment el que hi ha són unes meres previsions.
El Regidor Sr. De la Asunción Peiró pregunta quina finalitat té aquesta proposta
d’acord.
El Sr. Alcalde contesta que, en previsió que siga necessari crear aules mixtes,
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PRIMER. Sol·licitar la modificació de l’ús educatiu dels espais del Centre d’Educació
Infantil de Primer Cicle, titularitat d’aquest Ajuntament, denominat “EL SOLET”, en el
sentit de sotmetre el referit ús a tot el que es preveu en el Decret 2/2009, de 9 de
gener, del Consell, on s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres
que imparteixen el Primer Cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

ACTA DEL PLE

Per mitjà del present sotmet a la consideració del Plenari proposta d’Acord en els
següents termes:
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Considerant que per Odre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació,
s’estableix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional
segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell.

qualsevol canvi d’ús ha de ser autoritzat prèviament per la Conselleria d’Educació, a
sol·licitud del Plenari de la Corporació, encara que puga semblar excessiu.
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita resulta aprova per unanimitat
dels once membres de la Corporació presents, que conformen el seu nombre legal.
9. MOCIÓ AMB RELACIÓ A LA NORMATIVA AUTONÒMICA REGULADORA DE LA
COMISSIÓ DE PREUS I DE LES FORMULES DE REVISIÓ DE LA TARIFA D’AIGUA

Tal com s’indica en el preàmbul del dit Decret, el mateix tracta d’establir un sistema
simplificat que permeta, mitjançant l’aplicació d’unes fórmules polinòmiques de revisió
prèviament establides, l’aprovació de les tarifes de subministrament d’aigua a
poblacions en breus terminis de temps, sense perjudici de la possibilitat de les
corporacions locals titulars dels serveis de manifestar el seu parer i de la Comissió de
Preus de la Generalitat d’efectuar els corresponents controls, com a garantia tant dels
interessos de les empreses gestores com dels usuaris dels dits serveis.
El Decret 68/2013, de 7 de juny, deroga el Decret 3/2008, d’11 de gener, del Consell,
pel qual s’establia un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes
regulades en el Decret 109/2005, de 10 de juny.
Les principals modificacions introduïdes pel Decret 68/2013, de 7 de juny, respecte del
Decret 3/2008, d’11 de gener, consisteixen, per una banda, a augmentar a tres el
nombre de vocals en representació de les organitzacions empresarials més
significatives de la Comunitat Valenciana dels sectors afectats, i per altra banda a
modificar les fórmules polinòmiques de revisió de la tarifa d’aigua, en el sentit de
contemplar la possibilitat d’aplicar un coeficient per retracció en el consum d’aigua.
Quant a la composició de la Comissió de Preus, l’article 4 del Decret 68/2013, de 7 de
juny, assenyala que seran vocals, a part dels representants de l’Administració de la
Generalitat, un vocal en representació de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, dos vocals en representació de les associacions de consumidors i usuaris
de la Comunitat Valenciana, i tres vocals en representació de les organitzacions
empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana dels sectors afectats. La
dita composició no resulta justa ni equilibrada, per als interessos dels consumidors i
usuaris de la Comunitat Valenciana, i per tant per a l’interés general, tot i que el
nombre de vocals a designar en representació de tots ells és inferior al de les
organitzacions empresarials que defenen els interessos dels sectors afectats.
L’article 15 del Decret 68/2013, de 7 de juny, introdueix una nova variable en les
fórmules polinòmiques de revisió de la tarifa d’aigua, l’anomenat coeficient de
retracció en el consum d’aigua. El dit precepte estableix el següent:
“1. El coeficient de retracció en el consum d’aigua es podrà aplicar en qualsevol de les
dos situacions següents:

ACTA DEL PLE

Amb data d’11 de juny dels 2013, es va publicar al DOCV el Decret 68/2013, de 7 de
juny del Consell que regula la Comissió de Preus de la Generalitat i els procediments
per a la implantació o modificació de preus i tarifes subjectes al règim d’autorització i
comunicació.
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“L’article 49 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la
Generalitat competència exclusiva en matèria de comerç interior, defensa del
consumidor i de l’usuari, sense perjudici de la política general de preus, la lliure
circulació de béns, la legislació sobre defensa de la competència i la legislació de
l’estat. Per mitjà del Reial Decret 2310/1982, de 24 de juliol, es van transferir a la
Comunitat Valenciana les funcions i els serveis de l’administració de l’Estat en matèria
d’intervenció de preus.
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S’informa de la proposta d’Acord del següent tenor literal:

a) L’existència d’una declaració oficial de restriccions per part del proveïdor en alta o
l’administració, amb indicació del percentatge de proveïdors en alta o l’administració,
amb indicació del percentatge de la dita restricció. En aquest cas, el coeficient de
retracció s’aplicaria de manera immediata amb l’anunci, i revertiria l’operació així que
s’alçara la situació de restricció.
b) El gestor podrà aplicar el coeficient de retracció, després de la prèvia manifestació
documental de la reducció de demanda, bé exhibint les factures per compra d’aigua
en alta en comparació amb el mateix període de l’exercici anterior, bé per mitjà de
prova suficient a criteri de la conselleria competent en matèria de comerç, i que pose
de manifest la reducció de cabals produïts, així com de volum facturats en un període
determinat.

La introducció del coeficient de retracció de la demanda implica penalitzar l’estalvi en
el consum d’aigua, a canvi de garantir la viabilitat econòmica de les empreses
concessionàries del servei públic d’abastiment d’aigua potable. La dita actuació és
contrària al Pla Hidrològic Nacional, que va ser modificat per a introduir un conjunt
d’actuacions en les conques mediterrànies basades en l’estalvi, la depuració, la
reutilització i el dessalatge, establint, simultàniament mesures per a millorar el control
públic en l’ús i en la qualitat de l’aigua, així com per a afavorir el compliment de la
normativa europea en allò referent tant a la sostenibilitat ambiental com a la
necessària racionalitat econòmica de l’acció pública en la gestió de l’aigua.
Així mateix, la introducció del coeficient de retracció en les fórmules polinòmiques de
revisió de la tarifa d’aigua, és contrària al principi d’ assumpció del risc de l’explotació
per part del concessionari, sent aquest un dels elements definitoris d’aquest tipus de
contracte, tradicionalment reconegut per la nostra legislació en matèria de contractes
del sector públic. Cal recordar que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de l’Administració General de l’Estat, s’ha pronunciat en el sentit que l’existència en
els Plecs de clàusules que limiten el risc del concessionari que pot desnaturalitzar la
concessió administrativa. En aquest cas, la introducció del coeficient de retracció no ha
significat només la desnaturalització de les concessions administratives per a la gestió
dels serveis d’abastiment d’aigua, sinó també una invasió a les competències pròpies
dels diferents òrgans de contractació de les entitats locals, tot i que són aquests els
que estan legalment habilitats per a la modificació dels contractes adjudicats en els
casos previstos per la normativa en vigor.
Es pot concloure que el Decret 68/2013, de 7 de juny, introdueix
modificacions que van en detriment dels interessos dels consumidor i
usuaris, la representació dels quals, en nombre de vocals que formen part de la
Comissió de Preus, és inferior a la de les organitzacions empresarials dels sector
afectats, i en contra de la política pública de foment de l’estalvi en el consum
dels recursos hídrics. A més, la dita normativa autonòmica és contrària al principi
d’assumpció el risc de l’explotació per part del concessionari, desnaturalitzant
la figura de la concessió administrativa, invaeix competències pròpies dels
diferents òrgans de contractació de les entitats locals, i excedeix de la
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El dit coeficient de retracció del consum, substitueix al coeficient de sequera que
contemplava l’article 5 del Decret 3/2008, d’11 de gener, que només era aplicable en
casos de restriccions en l’oferta. El coeficient de retracció no és aplicable només en
casos de restriccions en l’oferta, sinó també en el cas de disminució de la demanda
per part dels usuaris del servei.

ACTA DEL PLE

3. Per al càlcul del referit coeficient es prendrà el valor vigent de les variables de la
fórmula sense considerar l’IVA.”
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2. El coeficient de retracció (CRT) es calcularà segons la fórmula que figura en l’annex
d’aquest decret, on el valor de CR = Coeficient Corrector pren el valor d’1, i es podrà
modificar per orde de la conselleria competent en matèria de comerç quan les
circumstàncies econòmiques així ho aconsellen en aplicació de la política de preus.

competència en matèria d’intervenció de preus reservada a la Generalitat en l’article
49.1.35a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Per tot allò que s’ha exposat, vinc a sotmetre a la consideració del Plenari, proposta
d’Acord en els següents termes:

4t. Donar trasllat del present Acord a la Presidència de la Generalitat, per a
coneixement i efectes del Consell de la Comunitat Valenciana.”
INTERVENCIONS:
El Sr. Alcalde explica les raons per les quals sotmet a la consideració del Plenari
aquesta proposta d’Acord, i que consisteixen tant en la composició de la Comissió de
Preus, havent-se augmentat el nombre de representants en aquesta de les grans
empreses del sector, davant el nombre de representants dels usuaris i consumidors,
com en la introducció d’un coeficient de retracció del consum en les fórmules
polinòmiques per a la revisió de la tarifa d’aigua.
El Regidor Sr. De la Asunción manifesta que la referida normativa autonòmica
no afecta a l’Ajuntament de Xeresa, ja que les modificacions de la tarifa s’aproven pel
Plenari de la Corporació.
El Sr. Alcalde assenyala que la dita normativa sí que afecta a l’ajuntament de
Xeresa, ja que l’única cosa que fa el Plenari és adaptar la corresponent ordenança
fiscal a les modificacions prèviament aprovades per la Comissió de Preus de la
Generalitat.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, s’obtenen huit vots a favor
(Compromís i PSOE), i tres abstencions (PP), que resulta aprovada per MAJORIA
ABSOLUTA del nombre legal de membres de la Corporació.
10. MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DEL DEUTE HISTÒRIC DE L’ESTAT AMB LA
COMUNITAT AUTÒNOMA
S’informa de la proposta d’Acord del següent tenor literal:
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3er. Reivindicar al Consell de la Comunitat Valenciana, que immediatament procedisca
a modificar les formules polinòmiques de revisió de la tarifa d’aigua, en el sentit de
eliminar de les mateixes l’aplicació del coeficient corrector per retracció de consums,
per ser aquest contrari a la política pública de foment de l’estalvi en la utilització del
recursos hídrics, i per envair competències pròpies dels òrgans de contractació de les
entitats locals de la Comunitat Valenciana.

ACTA DEL PLE

2n. Reivindicar al Consell de la Comunitat Valenciana, que modifique la composició de
la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana, per tal d’equilibrar el nombre de
representants de les associacions de consumidors i usuaris al de representants de les
organitzacions empresarials més representatives dels sectors afectats.
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1r. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Xeresa, pels motius exposats, a les
modificacions introduïdes pel Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell, quant a
composició de la Comissió de Preus de la Generalitat, i a la introducció en les fórmules
polinòmiques de revisió de la tarifa d’aigua, d’un coeficient corrector per retracció de
consums.

“Les comunitats autònomes tenen un sistema de finançament asimètric, en el
qual conviuen dos règims diferents: el foral (País Basc i Navarra) i el de règim comú
(resta de comunitats autònomes).

La Generalitat Valenciana té un elevat deute públic i el principal creditor és el Govern
d’Espanya mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el Fons de Proveïdors.
Constatat i fet el peritatge de l’infrafinançament acumulat, és urgent una actuació
immediata que reconduïsca eficaçment la situació cap a la solució dels greus
problemes financers de la Comunitat Valenciana.
Per tant, l’estabilitat i la supervivència de l’autogovern valencià passa, sens dubte, per
dos vies per les quals s’han de treballar: Per una banda, la recuperació del deute
històric que té l’estat amb la Comunitat Valenciana i, per l’altra, un nou sistema de
finançament autonòmic que no ens castigue ni discrimine i que ens permeta assolir el
compliment de tots els serveis que ens atorga l’autogovern.
És per això que es demanen els següents
ACORDS
PRIMER. L’Ajuntament de Xeresa mostra el seu suport a la Proposició de Llei de la
recuperació del deute històric de l'estat amb la comunitat valenciana acumulat per
l’infrafinançament autonòmic durant 2002-2012.
SEGON. L’Ajuntament de Xeresa insta a les Corts Valencianes i al Consell que
reclamen legislativament els 13.449 milions d’euros, en concepte de Deute Històric de
l’Estat Espanyol cap a la Comunitat Valenciana acumulat per l’infrafinançament
autonòmic durant el període 2002-2012.
TERCER. L’Ajuntament de Xeresa demana que per a la reclamació d’aquest deute es
cree una Comissió mixta Consell-Corts Valencianes integrada pel Conseller d’Hisenda i
un representant de cada Grup Parlamentari de les Corts.
QUART. L’Ajuntament de Xeresa demana que el mecanisme de compensació del deute
a les arques públiques valencianes, que serà objecte de la negociació amb el Ministeri
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En concret, les dades permeten realitzar una adequada comparació entre les
comunitats de règim comú durant el període 2002-2012, anys en què totes elles
assumeixen unes competències semblants. El càlcul de l’infrafinançament patit per la
Comunitat Valenciana respecte a la mitjana de comunitats autònomes. de règim comú
ha estat objecte d'un informe amb el títol Criterios y propuestas para un nuevo
sistema de financiación autonómica, elaborat per una Comissió d'Experts per
encomanda de les Corts Valencianes. Aquest informe quantifica en 13.449 milions
d’euros l’infrafinançament patit durant el període 2002-2012, una xifra que ha sigut
avalada també per l’Informe sobre la deuda, déficit y financiación de la Comunidad
Valenciana. Propuesta de bases para un nuevo sistema de financiación autonómico,
realitzat per la Comissió d’Economia de l’Alt Consell Consultiu de la Comunitat
Valenciana.

ACTA DEL PLE

Amb les dades disponibles de liquidacions dels sistemes de finançament autonòmic es
podria qüestionar el compliment de la LOFCA i de la Constitució, no sols per la
diferència de finançament entre comunitats forals i de règim comú, sinó també per les
diferències existents entre les pròpies comunitats de règim comú.

Codi . Validació : 5779G7H3DSQPN5LPJXG6QQJZ3 | Verificació : http://xeresa.sedelectronica.es/ n Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 13 de 15

Aquest sistema de finançament i la seua aplicació posen en dubte el compliment de la
pròpia llei de finançament autonòmic (LOFCA), quant als principis d’igualtat i
suficiència, la qual indica que “….el sistema de ingressos de les comunitats
autònomes [...] deurà establir-se de forma que no puga implicar, en cap cas, privilegis
econòmics o socials”. Igualment amb el sistema de fiançament actual i la seua
aplicació sobre la Comunitat Valenciana es vulnera la pròpia Constitució que assenyala
que “L’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en
l’article 2 de la Constitució i vetlarà per l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i
just entre les diverses parts del territori espanyol...”

d'Hisenda, s'haurà de concretar abans de l'entrada en vigor del nou sistema de
finançament de les Comunitats Autònomes, previst a la LOFCA.”
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita resulta aprovada per la
UNANIMITAT dels onze membres de la Corporació, que conformen en el seu nombre
legal.
11. MOCIONS D’URGÈNCIA
Abans de passar al torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde pregunta si algun
grup polític desitja sotmetre a la consideració del Plenari per raons d’urgència, algun
assumpte no comprés en l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria i que en el
punt de precs i preguntes, de conformitat amb el que es disposa en l’article 91.4 del
ROFRJEL.

El Sr. Alcalde assenyala que hi hagué un problema a causa que va fallar la
bomba del pou de Casa Blanca, no sent detectat pels sensors, i que en el poc de
temps que es tardà a solucionar-se s’utilitzà aigua del Motor del Sindicat, que és apta
per a consum humà si bé presenta major concentració de nitrats, no sent recomanable
prendre-la en períodes prolongats. El Sr. Alcalde exposa que a sol·licitud de l’empresa
concessionària del servei, TECVASA, es va publicar aquest ban per a advertir als
usuaris, però que posteriorment va decidir anul·lar el dit ban per a no generar alarma,
ja que la reparació de l’avaria era qüestió d’hores.
A continuació el Regidor, Sr. De la Asunción Peiró manifesta que el solar que es
troba davant de les escoles es troba obert i que suposa un perill, sobretot per als
xiquets, ja que alberga l’estructura d’un edifici, per la qual cosa hauria d’acordar-se tot
el que procedeix a fi que el propietari del solar aparedara la planta baixa o el tancara
de manera que s’hi impidira l’accés.
El Sr. Alcalde assenyala que hi ha un expedient obert per part de l’Ajuntament,
però en no estar embargat el solar, els tràmits administratiu es demoren en el temps,
que açò és el que és habitual en casos en què els propietaris són empreses que han
sigut declarades en concurs, però que no obstant s’insistirà per a donar una solució a
la major brevetat possible.
Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde va donar per finalitzat l’acte
públic, alçant la sessió a les vint-i-una hores i trenta-sis minuts del dia fixat
en l’encapçalament. De tot això, com a Secretari, done fe.
EL SECRETARI,

ACTA DEL PLE

Pel Regidor Sr. De la Asunción Peiró es pregunta a l’Alcalde que si hi hagué
algun problema amb el subministrament d’aigua potable, ja que en el passat mes de
desembre es va publicar un ban que advertia a la població al voltant del tall de
subministrament.
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No es proposa cap moció d’urgència.
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ACTA DEL PLE

DILIGÈNCIA: Per fer constar que la present Acta va ser aprovada pel Plenari de l’Ajuntament de
Xeresa, amb les rectificacions incorporades, en sessió ordinària de data 27 de febrer de 2014, de
la qual cosa jo, el Secretari de la Corporació, done fe.

