Alcalde:
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó.
Regidors:
Sr. Josep García Ferrer.
Sr. Vicent Jesús Altur Grau.
Sr. Tomás Daviu Pellicer.
Sra. Ana Isabel Peiró Canet.
Sr. José Antoni Garcia Miragall.
Sr. Salvador de la Asunción Peiró.
Sra. María José Roselló Sala.
Excusen la seva assistència:
Sr. Enric Xavier Naval Llorca.
Sra. Rosa Mª. Cardona Aparisi.
Sra. Maria José Tavallo Martínez.
Secretària-interventora:
Sra. Mª. José Garcia Gorrochategui.

Seguidament, obert l’acte públic
pel Sr. President, d’acord amb
allò que disposen els articles 91
del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de
les entitas 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 fitxat en la convocatòria,
amb el següent resultat:

1.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS.
L’Alcalde exposa als assistents la proposta d’acord que es sotmés al Ple, en els
següents termes:
Vist que la voluntat de la Corporació és simplificar els tràmits que els particulars
han de substanciar davant l’administració, dotant de transparència i claredat a
les actuacions que emanen de l’Ajuntament en els diversos tràmits que es duen
a terme, i sent conscients que en l’àmbit de l’obertura d’establiments no s’està
aconseguint aquesta finalitat.
Vist que l’actuació de la Corporació s’emmarca dins l’espiri’t de la Llei 6/2014,
de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d’Activitats en la Comunitat Valenciana, que persegueix entre altres finalitats la
C/ Alcodar, 16. Xeresa. 46790-Valencia
Tel. 962 895 378 | Fax 962 895 195
xeresa_alc@gva.es
www.xeresa.es
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ASSISTENTS:

En Xeresa, essent les 20.30
hores del dia 22 de desembre de
2104, es reuneixen en primera
convocatòria, en el Saló de
Sessions de la Casa Consistorial,
els srs i sres Regidors/es
relacionats, amb la finalitat de
celebrar sessió extraordinària del
Ple, sota la presidència Sr.
Alcalde,
Tomás
Ferrandis
Moscardó,
assistit
per
la
Secretària de la Corporación.
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SESIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
22 DE DESEMBRE DE 2014.

ACTA DEL PLE

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ ( 2 de 2 )
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura : 11/02/2015
HASH: 4aa997c2ea9de06731d44a11d4fd4ac2

JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS ( 1 de 2 )
SECRETARIO-INTERVENTOR
Data Signatura : 10/02/2015
HASH: c29d08404f4eaf61343d6f9436d112c4

MINUTA NÚM. 13

simplificació administrativa i la reducció de càrregues econòmiques i
l’eliminació de les trabes administratives innecessàries i que en aquest sentit be
establint la normativa europea.
Considerant el que disposen els articles 20 a 27 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D.L. 2/2004, de 5 de març (en
endavant TRLRHL).
Considerant que l’article 24.3 del TRLRHL preveu que la quota tributària
consisteixi en una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, opció que atorga als
interessats la possibilitat de conèixer des del primer moment de la tramitació de
l’expedient el cost que l’obertura de l’establiment li suposarà i vist que la
proposta de modificació que es sotmès al Ple afecta a l’article 6 de l’Ordenança
vigent, que regula la quota tributària de manera que es proposen les quotes
fixes següents:

200,00 euros.
400,00 euros.
100,00 euros per a).
200,00 euros per b).
300,00 euros.
600,00 euros.
1.000,00 euros.
150,00 euros per a).
300,00 euros per b).
500,00 euros per c).

4.- Activitats sotmeses al Reglament d’Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments
Públics
a) Al casc urbà:
b) A la zona industrial i
Magatzems en locals inferiors a 500 m2:
c) A la zona industrial i
Magatzems en locals superiors a 500 m2:
d) Canvi titularitat:

400,00 euros.
600,00 euros.
2.000,00 euros.
200,00 euros per a).
300,00 euros per b).
1.000,00 euros per c)

Vist que consta a l’expedient l’informe tècnic-econòmic que estableix l’article 25
del TRLRHL.

Nombre : 2014-0022 Data : 10/02/2015

3.- Llicències ambientals
a) Al casc urbà:
b) A la zona industrial i
Magatzems en locals inferiors a 500 m2:
c) A la zona industrial i
Magatzems en locals superiors a 500 m2:
d) Canvi titularitat:

200,00 euros.
50,00 euros per a).
100,00 euros per b).
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2.- Declaració responsable ambiental
a) Al casc urbà:
b) A la zona industrial i
Magatzems:
c) Canvi titularitat:

100,00 euros.

ACTA DEL PLE

1.- Comunicació d’activitats innòcues
(substitueix l’anterior comunicació ambiental)
a) Al casc urbà:
b) A la zona industrial i
Magatzems:
c) Canvi titularitat:

Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora de la Corporació de data 4 de
desembre de 2014.
D’acord amb tot allò exposat, es proposa al Ple l’adopció, per majoria simple,
del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per obertura d’establiments, que afecta a l’article 6 de l’esmentada
ordenança d’acord amb la següent redacció:
Redacció actual: Article 6è.- La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa es quantificarà
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1.- Les tarifes d’aquesta llicència seran equivalents a l’aplicació del coeficient que
s’assenyala per cadascun dels casos sobre l’import de la quota íntegra anual municipal de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques que correspongui per cadascun dels epígrafs de
l’activitat que es tracti. Atès que l’activitat tècnica i administrativa que constitueix el fet
imposable d’aquesta taxa no es troba condicionada per la situació física de l’establiment, pel
càlcul de la quota íntegra anual municipal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques s’aplicarà,
en tots els casos, el coeficient de situació 1 (la unitat).
2.- Els coeficients a aplicar seran els següents:
a) Activitats innòcues subjectes a règim de comunicació ambiental: Coeficient 1,40.
b) Activitats sotmeses al Reglament d’Espectacles o Llicències Ambientals (abans
activitats qualificades): Coeficient 3,40.
3.- Tindran la consideració de taxes mínimes les següents:
- Per les activitats de l’apartat a): 150,00 euros.
- Per les activitats de l’apartat b): 600,00 euros.
4.- En els supòsits de locals afectes a activitats que tributen per quota nacional o
provincial, es practicarà la liquidació prenen com referència la més alta de les que resulten
d’aplicar la superfície del local afectat, o la de la quota nacional o provincial que sigui imputable
a l’activitat sita en Xeresa.
5.- Quan l’activitat que es tracti resultes exempta per qualsevol circumstància de
l’impost sobre activitats econòmiques es determinarà la quota per aplicació de la que li
correspongués per l’epígraf al que haguera d’adscriure’s, i l’índex de situació del lloc on esté
situada dins del terme municipal.”

ACTA DEL PLE

conforme al següent:

1.- Comunicació d’activitats innòcues
(substitueix a l’anterior comunicació ambiental)
a) Al casc urbà:
b) A la zona industrial i
Magatzems:
c) Canvi titularitat:
2.- Declaració responsable ambiental
a) Al casc urbà:
b) A la zona industrial i
Magatzems:
c) Canvi titularitat:
3.- Llicències ambientals
a) Al casc urbà:
b) A la zona industrial i
Magatzems en locals inferiors a 500 m2:
c) A la zona industrial i
Magatzems en locals superiors a 500 m2:
d) Canvi titularitat:

100,00 euros.
200,00 euros.
50,00 euros per a).
100,00 euros per b).
200,00 euros.
400,00 euros.
100,00 euros per a).
200,00 euros per b).
300,00 euros.
600,00 euros.
1.000,00 euros.
150,00 euros per a).
300,00 euros per b).
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Redacció modificada: Artícle 6è.- La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa és:

500,00 euros per c).
4.- Activitats sotmeses al Reglament d’Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments
Públics
a) Al casc urbà:
b) A la zona industrial i
Magatzems en locals inferiors a 500 m2:
d) A la zona industrial i
Magatzems en locals superiors a 500 m2:
d) Canvi titularitat:

400,00 euros.
600,00 euros.
2.000,00 euros.
200,00 euros per a).
300,00 euros per b).
1.000,00 euros per c)

TERCER.- L’Ordenança aprovada definitivament es publicarà íntegrament en el
BOP de la Província, entrant en vigor a partir de l’endemà de la seva
publicació.”
Sotmesa a votació, la proposta resulta aprovada per unanimitat dels assistents,
i per tant per majoria absoluta.
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOS GENERAL DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2015, BASES DEL PRESSUPOST I
APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.

ACTA DEL PLE

En el supòsit que no es presentin al·legacions, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar nou acord al respecte.

Nombre : 2014-0022 Data : 10/02/2015

SEGON.- Sotmetre la present modificació a informació pública per un termini
de 30 dies hàbils mitjançant anuncis publicats al BOP, a un diari d’ampla difusió
de la província i a la web municipal www.xeresa.es, als efectes que es pugui
consultar i presentar les reclamacions que es consideren oportunes.

L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Xeresa ha elaborat el Pressupost
General de l'Ajuntament per a l'exercici 2015, que compren l'estat de despeses
i l'estat d'ingressos d'acord amb les exigències del Reial decret legislatiu
2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals (endavant TRLRHL) i la Memòria explicativa del seu contingut.
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria
pressupostària, continguda en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local (endavant LRBRL), en el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(endavant TRLRHL), en el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Regulada d'Hisendes
Locals (endavant RD500/90), en l'Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre,
per la qual s'aprova l'estructura pressupostària dels ens locals, en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
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L’Alcalde dona la paraula a la Regidora d’Hisenda que exposa la proposta que
es sotmet al Ple en els següents termes:

De conformitat amb el que disposen el R.D. 158/1996, de 2 de febrer, pel qual
es modifica el R.D. 861/1986, de 25 d’abril, en allò relatiu al complement de
desti dels funcionaris de l’administració local, l’Acord-Marc subscrit per la FVMP
i diversos sindicats per Administracions Locals de la Comunitat Valenciana per
a personal laboral, al que l’Ajuntament de Xeresa es va adherir mitjançant
acord adoptat en data 24 de febrer de 2010 i la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2014.

I
II
III
IV

VI
VII
VIII
IX

DESPESES PERSONAL
DESPESES CORRENTS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS

707.516,90
674.928,00
35.964,00
57.866,00

Despeses corrents

1.476.274,90

DESPESES CAPITAL
TRANSFERENCIES CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Despeses capital

34.550,00
0,00
0,00
160.269,00
160.269,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

1.671.093,90

RESUM PRESSUPOST DE INGRESSOS 2015
I
II
III
IV
V

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
Ingressos corrents

VI
VII
VIII
IX

ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

869.223,20
3.500,00
330.429,00
451.635,00
34.568,00
1.689.355,20
0,00
0,00
0,00
0,00
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RESUM PRESSUPOST DESPESES 2015

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Xeresa per a
l'exercici 2015, les seves Bases d'execució i la Plantilla de personal, el qual
ascendeix a quantitat de 1.671.093,90 euros en l'estat de despeses i a
1.689.355,20 euros en l'estat d'ingressos. Es presenta amb superàvit inicial.

Nombre : 2014-0022 Data : 10/02/2015

Atès l'informe favorable emès per la Secretària-Interventora de l'Ajuntament de
Xeresa de data 16 de desembre de 2014 i l’informe sobre l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute que
obra a l’expedient, emès per la Intervenció municipal, i d'acord amb les
competències atribuïdes al Ple de la Corporació a l'article 22.2.e de la LRBRL,
es proposa al Ple l'adopció amb el vot favorable de la majoria simple dels
següents ACORDS:

Ingressos capital
TOTAL INGRESSOS

0,00
1.689.355,20












SEGON.- Sotmetre'l a un tràmit d'informació pública per un termini de 15 dies
hàbils, a comptar del dia següent al de la publicació del present acord al Butlletí
Oficial de la Província de València. Durant aquest termini els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, que haurà de resoldre-les
en un termini d'un mes.
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Memòria
subscrita per
l’Alcalde
explicativa del
seu contingut i
de
les
principals
modificacions
que presenta
en relació amb
el pressupost
actualment en
vigor.
Estat
de
despeses
i
estat
d’ingressos.
Bases
d’execució del
pressupost.
Liquidació del
pressupost de
l’exercici
anterior.
Avanç de la
liquidació
de
l’exercici
corrent.
Plantilla
de
personal.
Annex
d’inversions a
realitzar
en
l’exercici.
Informe
econòmic
financer emès
per
la
Intervenció.
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ACTA DEL PLE

El Pressupost consta de la següent documentació:

El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini
no s'haguessin presentat reclamacions, sense necessitat d'adoptar un nou
acord.
TERCER.- Aprovat definitivament, el Pressupost General s'ha de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província resumit per capítols, entrant en vigor en l'exercici
2015 un cop hagi estat publicat en la forma prevista en l'article 169 del
TRLRHL.
Simultàniament, es remetrà còpia del Pressupost General definitivament
aprovat a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Generalitat
Valenciana.

Passada a votació, la proposta resulta aprovada amb el vot favorable dels
regidors sr. Tomas Ferrandis Moscardó, Josep Garcia Ferrer, Vicent Jesus
Altur Grau, Tomas Daviu Pellicer, Ana Isabel Peiró Canet, i Josep Antoni Garcia
Miragall, i 2 abstencions dels regidors Salvador de la Asunción Peiró i Mª José
Roselló Sala, i per tant, aprovat per majoria absoluta.
Esgotat l’orde del dia, el sr. Alcalde dona per conclós l’acte public, aixecant la
sessió a les vint hores i trenta cinc minuts del dia indicat a l’encapçalament, de
la qual cosa com a Secretària dono fe.

ACTA DEL PLE

QUART.- Contra l'aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se
directament recurs contenciós-administratiu, davant els Jutjats de lo
Contenciós-Administratiu de la Província de València, en el termini de dos
mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

Nombre : 2014-0022 Data : 10/02/2015

Una còpia del pressupost es deixarà a disposició del públic, a efectes
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici.
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LA SECRETARIA,
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ACTA DEL PLE

DILIGÈNCIA DEL SECRETARI: Per fer constar que la present Acta va ser aprovada
en la sessió ordinària del Ple de la Corporació, de 29 de gener de 2015, la qual cosa
certifique. Xeresa a la data de la signatura (document firmat electrònicament al marge).

