ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó
(Compromís).
Regidors:
Sr. Josep García Ferrer (Compromís)
Sr. Vicent Jesús Altur Grau (Compromís).
Sra. Ana Isabel Peiró Canet (Compromís).
Sr. José Antoni Garcia Miragall (Compromís)
Sr. Enric Xavier Naval Llorca (Compromís)
Sra. Rosa Mª. Cardona Aparisi (PP).
Sra. María José Tavallo Martínez (PP).
Sra. María José Roselló Sala (PSOE).
EXCUSA LA INASSISTÈNCIA:
Sr. Tomás Daviu Pellicer (Compromís).
Sr. Salvador de la Asunción Peiró (PP).

En Xeresa, essent les 21,00 hores del dia
30 d’abril de 2015, 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
realitzar sessió ordinària de l’Ajuntament
Ple, sota la presidència del Sr. Alcalde,
Tomás Ferrandis Moscardó, assistit pel
Secretari de la Corporació.
Seguidament, obert l’acte públic pel Sr.
President, de conformitat amb allò que
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’Ordre del Dia
fitxat en la convocatòria, amb el resultat
següent:

Secretari-Interventor:
Juan Manuel López Borrás.

Nombre : 2015-0006 Data : 11/06/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT, DE 30 D’ABRIL DE 2015.

ACTA DEL PLE

1.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
El Sr. Alcalde pregunta als assistents sobre l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior
(ordinària de data 26/03/2015).
Sotmesa a votació l’Acta de la sessió ordinària de data 26/03/2015, resulta aprovada
per la unanimitat dels nou membres de la Corporació presents, del total d’onze que
conformen el seu nombre legal.
2.- DECRETS DISPOSATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.
El Ple de la Corporació se’n considera assabentat dels següents decrets:
Núm.
DECRET
2015-0294
DECRET
2015-0293
DECRET
2015-0292

Data

Resum
Aprovant convocatòria de sessió ordinària del Plenari de la
27/04/2015 Corporació.
Sobre aprobación factura en el marco del Plan de Eficiencia
Energética en Iluminación Tecnologica LED (PEEITL),
24/04/2015 edificios públicos
21/04/2015 PADRÓ: BAIXES PER INCLUSIÓ INDEGUDA
1
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TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ ( 2 de 2 )
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura : 12/06/2015
HASH: 7aa8a6995576983ddaad150c2cef71a7

JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS ( 1 de 2 )
SECRETARIO-INTERVENTOR
Data Signatura : 11/06/2015
HASH: 8e77a512fd7fbd87c9d4ee5f21b9dfb5

MINUTA NÚM. 5

Aprovant definitivament projecte d'expropiació per a
21/04/2015 l'adquisició de terrenys.
21/04/2015 PADRÓ: BAIXA PER INCLUSIÓ INDEGUDA
21/04/2015 PADRÓ: BAIXA PER INCLUSIÓ INDEGUDA
21/04/2015 PADRÓ: BAIXA PER INCLUSIÓ INDEGUDA
21/04/2015 PADRÓ: BAIXA PER INCLUSIÓ INDEGUDA
21/04/2015 PADRÓ: BAIXA PER INCLUSIÓ INDEGUDA
21/04/2015 PADRÓ: BAIXA PER INCLUSIÓ INDEGUDA

20/04/2015 decret pagos domiciliats mes de març 2015
20/04/2015 APROBACIÓ FACTURES MES DE ABRIL 2015
20/04/2015 pago nomines abril i assisténcies plenari
Adjudicant contracte administratiu per al manteniment del
16/04/2015 poliesportiu i explotació del bar cafeteria.
Concessió targeta d´estacionament per a persones amb
10/04/2015 movilitat reduïda
Desestimant sol·licitud de suspensió de l'execució de la
10/04/2015 liquidació tributaria objecte d'impugnació.
10/04/2015 PADRÓ: ALTA PER CANVI DE RESIDÈNCIA
10/04/2015 PADRÓ: ALTA PER CANVI RESIDÈNCIA
10/04/2015 PADRÓ: ALTES PER CANVI DE RESIDÈNCIA
2
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21/04/2015 PADRÓ: BAIXES PER INCLUSIÓ INDEGUDA
Concedint prórroga per a la presentació de la documentació
21/04/2015 requerida.
CEMENTERI: MODIFICACIÓ PERIODE CESSIÓ DRET
21/04/2015 FUNERARI
CEMENTERI: MODIFICACIÓ PERIODE CESSIÓ DRET
21/04/2015 FUNERARI
CEMENTERI: MODIFICACIÓ PERIODE CESSIÓ DRET
21/04/2015 FUNERARI
Convocant sessió extraordinària del Ple per al sorteig de
21/04/2015 designació dels membres de les meses electorals.
CEMENTERI: MODIFICACIÓ PERIODE CESSIÓ DRET
21/04/2015 FUNERARI
CEMENTERI: MODIFICACIÓ PERIODE CESSIÓ DRET
21/04/2015 FUNERARI
CEMENTERI: MODIFICACIÓ PERIODE CESSIÓ DRET
21/04/2015 FUNERARI
CEMENTERI: MODIFICACIÓ PERIODE CESSIÓ DRET
21/04/2015 FUNERARI

Nombre : 2015-0006 Data : 11/06/2015

21/04/2015 PADRÓ: BAIXA PER INCLUSIÓ INDEGUDA

ACTA DEL PLE

DECRET
2015-0291
DECRET
2015-0290
DECRET
2015-0289
DECRET
2015-0288
DECRET
2015-0287
DECRET
2015-0286
DECRET
2015-0285
DECRET
2015-0284
DECRET
2015-0283
DECRET
2015-0282
DECRET
2015-0281
DECRET
2015-0280
DECRET
2015-0279
DECRET
2015-0278
DECRET
2015-0277
DECRET
2015-0276
DECRET
2015-0275
DECRET
2015-0274
DECRET
2015-0273
DECRET
2015-0272
DECRET
2015-0271
DECRET
2015-0270
DECRET
2015-0269
DECRET
2015-0268
DECRET
2015-0267
DECRET
2015-0266
DECRET
2015-0265

10/04/2015 HISENDA: ALTA D'OFICI GUALS
noves contractacions derivades de a borsa ocupació operari
10/04/2015 servicis diversos.
10/04/2015 HISENDA: CONCESSIÓ GUAL
10/04/2015 HISENDA: CONCESSIÓ GUAL
10/04/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ ICIO
10/04/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
10/04/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
10/04/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA

10/04/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
10/04/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ ICIO I TAXES
10/04/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
10/04/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
09/04/2015 PADRÓ: INICI EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
09/04/2015 PADRÓ: CANVI DOMICILI
09/04/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ TAXES CEMENTERI

Nombre : 2015-0006 Data : 11/06/2015

10/04/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA

ACTA DEL PLE

09/04/2015 PADRÓ: ALTA PER CANVI DE RESIDÈNCIA
01/04/2015 Reservant lloc per als actes de campanya electoral.
Reservant emplaçaments per a col·locació de cartells
01/04/2015 electorals.
01/04/2015 PADRÓ: INCOACIÓ EXP. BAIXA D'OFICI
31/03/2015 pagos mes de març 2015
31/03/2015 PADRÓ: INICI EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
31/03/2015 PADRÓ: INICI EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
31/03/2015 PADRÓ: INICI EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
HISENDA: ANUL·LACIÓ DECRET 225/2015 I NOVA
31/03/2015 LIQUIDACIÓ TAXES CEMENTERI
SOL·LICITA SUBVENCIÓ PER AL SOSTENIMENT
31/03/2015 GASTOS CORRENTS PER A L'ANY 2015
31/03/2015 PADRÓ: BAIXES PER DEFUNCIÓ
3
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DECRET
2015-0264
DECRET
2015-0263
DECRET
2015-0262
DECRET
2015-0261
DECRET
2015-0260
DECRET
2015-0259
DECRET
2015-0258
DECRET
2015-0257
DECRET
2015-0256
DECRET
2015-0255
DECRET
2015-0254
DECRET
2015-0253
DECRET
2015-0252
DECRET
2015-0251
DECRET
2015-0250
DECRET
2015-0249
DECRET
2015-0248
DECRET
2015-0247
DECRET
2015-0246
DECRET
2015-0245
DECRET
2015-0244
DECRET
2015-0243
DECRET
2015-0242
DECRET
2015-0241
DECRET
2015-0240
DECRET
2015-0239
DECRET
2015-0238

31/03/2015 CEMENTERI: CESSIÓ DRET FUNERARI NÍNOL 81-F-1
31/03/2015 URBANISME: CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Aprova la pròrroga del contracte dels tres operaris que
31/03/2015 finalitzaven el seu contracte el dia 31 de març
Aprueba nuevas inscripciones en bolsa Operario Servicios
31/03/2015 Diversos (14º tanda)
26/03/2015 pagos domiciliats mes de febrer 2015
26/03/2015 Aprobació de factures conformades
HISENDA: REQUERIMENT PRESENTACIÓ
24/03/2015 DOCUMENTACIÓ PLUSVÀLUA

24/03/2015 URBANISME: INSCRIPCIÓ SEGONA OCUPACIÓ
HISENDA: DESESTIMACIÓ AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ
VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT
24/03/2015 LUCRATIVA
24/03/2015 PADRÓ: INICI EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
24/03/2015 CEMENTERI: LIQUIDACIÓ TAXES CEMENTERI
24/03/2015 PADRÓ: ALTA PER NAIXEMENT
24/03/2015 pago nomines i assisténcies pleneri mes de març 2015
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA

Nombre : 2015-0006 Data : 11/06/2015

24/03/2015 URBANISME: INFORME URBANÍSTIC

24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ TAXES OBERTURA
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ TAXES INFORME URBANÍSTIC
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ ICIO
24/03/2015 HISENDA: CONCESSIÓ GUALS
24/03/2015 HISENDA: CONCESSIÓ GUAL
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVALUA
4
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DECRET
2015-0227
DECRET
2015-0226
DECRET
2015-0225
DECRET
2015-0224
DECRET
2015-0223
DECRET
2015-0222
DECRET
2015-0221
DECRET
2015-0220
DECRET
2015-0219
DECRET
2015-0218
DECRET
2015-0217
DECRET
2015-0216
DECRET
2015-0215
DECRET
2015-0214
DECRET
2015-0213
DECRET
2015-0212
DECRET

HISENDA: LIQUIDACIÓ TAXES B.O.P SOL·LICITUD
31/03/2015 LLICÈNCIA AMBIENTAL I IMPACTE AMBIENTAL

ACTA DEL PLE

DECRET
2015-0237
DECRET
2015-0236
DECRET
2015-0235
DECRET
2015-0234
DECRET
2015-0233
DECRET
2015-0232
DECRET
2015-0231
DECRET
2015-0230
DECRET
2015-0229
DECRET
2015-0228

2015-0211
DECRET
2015-0210
DECRET
2015-0209
DECRET
2015-0208
DECRET
2015-0207
DECRET
2015-0206

24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
24/03/2015 HISENDA: LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA
Aprovant l'expedient de modificació de crèdits 2015/3
24/03/2015 (incorporació de romanents del 2014).

3.- INFORME DE MOROSITAT, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE
2015.

21

52.660,98 €

42
163
205

86.072,63 €
251.805,73 €
337.878,36 €

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
2015/4.

ACTA DEL PLE

Número
Pendiente de
tramitación
Pendiente de pago:
Dentro del período legal
Fuera del período legal
Total

2015/1T
Importe

Nombre : 2015-0006 Data : 11/06/2015

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat de l’informe de morositat
corresponent al primer trimestre de 2015, el resum del qual és el següent:

“Vista la necesidad de habilitar créditos extraordinarios y suplementos de
créditos en el estado de gastos del vigente Presupuesto General y
RESULTANDO: Que atendiendo a la especificidad y situación de los gastos
que se pretende cubrir se llega a la conclusión de que su habilitación dentro del
presente ejercicio resulta conveniente para los intereses municipales.
CONSIDERANDO: Que los créditos extraordinarios y suplementos de créditos
objeto del presente expediente se financian mediante Remanente de tesorería para
gastos generales, medio previsto en el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Por esta Alcaldía-Presidencia se propone al Ayuntamiento-Pleno, previo
informe de la Intervención municipal, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder en el vigente Presupuesto General los créditos
extraordinarios y suplementos de créditos que, por cuantía de 105.106,92 euros,
figuran en el Anexo a la presente propuesta que obra en el expediente.
SEGUNDO.- Financiar los créditos extraordinarios y suplementos de créditos
conforme a lo siguiente:
Remanente de tesorería para gastos generales de la Liquidación
presupuestaria de 2014.
5
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Se sotmet a la consideració del Ple la proposta d’Acord del següent tenor literal:

TERCERO.- Acordar igualmente su exposición pública, y si no se presentaran
reclamaciones, elevar automáticamente a definitiva su aprobación, sin necesidad de
nuevo Acuerdo, procediendo a su publicación por Capítulos.”
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, es computen 6 vots a favor
(Compromís), i 3 abstencions (PP, i PSOE), resultant la mateix aprovada, en els seus
propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de la Corporació.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2015/1

L’EXPEDIENT

DE

RECONEIXEMENT

Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, es computen 6 vots a favor
(Compromís), i 3 abstencions (PP, i PSOE), resultant la mateix aprovada, en els seus
propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de la Corporació.
6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI
PROVINCIAL DE BOMBERS.
Se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’Acord del següent tenor literal:
“Considerant el que disposa la Disposició transitòria sexta, Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local en què s’assenyala
els consorcis que ja estigueren creats en el moment de la seua entrada en vigor
6

Nombre : 2015-0006 Data : 11/06/2015

PRIMERO.- Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de
créditos de ejercicios anteriores por un importe total de 70.370,91 euros cuya relación
figura en el expediente, con descripción de importe, partida presupuestaria, concepto y
año de aplicación.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a Secretaría-Intervención para
que se realicen las operaciones contables de reconocimiento de la obligación y, en su
caso, los pagos pertinentes.
TERCERO.- Condicionar el presente Acuerdo a la entrada en vigor del
expediente de modificación de créditos que se encuentra en trámite y financia el
presente reconocimiento extrajudicial.”
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“Finalizada la contabilidad municipal del ejercicio 2014 se ha constatado la
existencia de obligaciones pendientes del ejercicio anterior que no han podido ser
aplicadas en el proceso de ejecución presupuestaria.
Considerando que, en virtud del principio de especialidad temporal, previsto en
el art. 176.1 del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sólo pueden imputarse a los
créditos del estado de gastos de cada ejercicio las obligaciones derivadas de
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, debiendo aplicarse los
gastos realizados en ejercicios anteriores mediante el denominado “reconocimiento
extrajudicial de créditos”, previsto en el art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno de la Corporación.
Visto el informe emitido al efecto por la Secretaría-Intervención Municipal.
Esta Alcaldía propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente
Acuerdo:

ACTA DEL PLE

Se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’Acord del següent tenor literal:

Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita resulta aprovada, en els seus propis
termes, per la unanimitat dels nou membres de la Corporació pressents i, en
conseqüència, per majoria absoluta del nombre legal.

7

Nombre : 2015-0006 Data : 11/06/2015
Codi . Validació : 7Y9Q5E5AN2CNMY4P2KDLDLA2X | Verificació : http://xeresa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 7 de 9

Resultant que l’assemblea general del consorci, en sessió de 21 de novembre de
2014, va aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per al Servici de
Prevenció i Extinció d’incendis, i de Salvament de la Província de València.
Resultant que la dita aprovació va ser sotmesa a informació pública per mitjà d’anunci
en el butlletí oficial de la província de valència núm. 295, de12 de desembre de 2014,
pel termini d’un mes als efectes de reclamacions i suggeriments davant de
l’assemblea general del consorci.
Resultant que per l’advocacia general de la Generalitat, la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, la Direcció General de desenrotllament autonòmic, i per la Conselleria
de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de la Generalitat, es van
presentar al·legacions i suggeriments al text modificat d’estatuts.
Vist l’Acord de 25 de febrer de 2015, de l’Assemblea General del Consorci per al
Servici de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València
pel qual es resolen les al·legacions i suggeriments presentades per la Generalitat i
s’aprova provisionalment la modificació d’Estatuts del Consorci per al Servici de
Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
Vist l’informe favorable del secretari general de la Corporació relatiu a la modificació
dels Estatuts del Consorci, i que hi ha en l’expedient.
Considerant el que disposen els articles 47.2, apartat g), i 87 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, article 110 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, i els articles 88 i següents, i 108 a 110 de la Llei
8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i la resta de
preceptes concordants.
Se sotmet a la consideració del Ple de la Corporació, proposta d’Acord en els termes
següents:
PRIMER: Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció
i Extinció d’Incendis, i de Salvament de la Província de València, aprovada
provisionalment per acord de l’Assemblea General de 25 de febrer de 2015.
SEGON: Comunicar el present Acord al Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció
d’Incendis, i de Salvament de la Província de València als efectes oportuns.”

ACTA DEL PLE

hauran d’adaptar els seus estatuts a l’en ella previst en el termini d’un any des de la
Entrada en vigor d’esta llei, fet que va tindre lloc el 28 de desembre de 2013.
Considerant que la dita adaptació ha de comprendre a més les exigències establides
en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, en la que s’assenyala que els òrgans de les entitats locals disposaran
d’un termini màxim de dos anys per a adaptar-se a les obligacions contingudes en la
dita llei.
Atès que la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, regula diversos aspectes dels consorcis, referents
al dret de separació, dissolució, liquidació i dret supletori, establint el seu article 15 que
els consorcis que ja estigueren creats en el moment de la seua entrada en vigor
hauran d’adaptar els seus estatuts a l’en ella previst en el termini de sis mesos des de
la seua entrada en vigor, que va tindre lloc el passat 18 de setembre.

Amb caràcter previ a la votació, i obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde assenyala
que el Consorci Provincial de Bombers ha tingut que modificar els seus Estatuts com a
conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, procés que també ha dut a terme la Mancomunitat de Municipis
de la Safor, i que resulta necessària la posterior ratificació per part de tots el
ajuntament integrants.
7. RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE CONVENI PER AL
SOSTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS GENERALS EN 2015.
Se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’Acord del següent tenor literal:
“Vista la Resolució d’Alcaldia, de data 27/04/2015, del següent tenor literal:
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(Sobre conveni per al manteniment dels serveis socials en 2015)
Vist el text del Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i
l’Ajuntament de Xeresa per al sosteniment dels servicis socials generals en 2015.
Considerant que la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema
de Servicis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, atribueix als municipis la
titularitat i gestió dels Servicis Socials Generals com la fórmula més adequada per a
garantir la cobertura de les necessitats socials prioritàries de la seua ciutadania.
Resultant que, d’acord amb el marc jurídic que defineix el nou model
competencial arreplegat en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, després de la modificació introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i fins que
s’assumisquen per la Comunitat Valenciana les competències que es preveien com
pròpies del Municipi, relatives a la prestació dels servicis socials i de promoció i
reinserció social, dins del termini assenyalat per la Disposició transitòria segona de la
dita Llei; es considera imprescindible mantindre i garantir el finançament de la xarxa
bàsica de servicis socials gestionats per les entitats locals.
Donada la necessitat de subscriure un conveni de col·laboració que continue
consolidant el projecte d’atenció i de foment de les actuacions dels Servicis Socials
Generals, proporcionant l’estabilitat econòmica necessària que evite la ruptura de la
continuïtat d’estes ajudes.
Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment que
s’ha de seguir, així com l’informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit
pressupostari adequat i suficient per a atendre les obligacions econòmiques que es
derivaran de la firma del referit conveni de col·laboració, RESOLC:
PRIMER: Aprovar el Conveni per al sosteniment dels Serveis Socials Generals
en 2015, entre la Diputació de València i l’Ajuntament de Xeresa, amb la redacció
donada per Diputació, i assumir el compromís d’aportar les quantitats que, per a
cadascú del programes, figura en l’annex del Conveni, reflectides en l’informe emès
per la Intervenció municipal.
SEGON: Facultar a l’Alcaldía-Presidencia, o persona en qui delegue, per a la
firma del referit Conveni, així com l’execució de la present Resolució.
TERCER: Donar trasllat de la present Resolució a Diputació de València, per al
seu coneixement i efectes.
QUART: Donar compte d’aquesta Resolució al Plenari de la Corporació, en la
pròxima sessió ordinària que realitze per a la seua ratificació.”
Se sotmet a la consideració del Plenari proposta d’Acord en els següents
termes:
1er. Ratificar la Resolució d’Alcaldia transcrita.
2n. Donar compte d’aquest Acord a la Diputació de València, per al seu
coneixement i efectes.”

ACTA DEL PLE

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita resulta aprovada, en els seus propis
termes, per la unanimitat dels nou membres de la Corporació pressents i, en
conseqüència, per majoria absoluta del nombre legal.
Amb caràcter previ a la votació, i obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde assenyala
que a la comarca de la Safor només hi ha dos municipis que signen el Conveni de
col·laboració amb Diputació de València: Xeresa i Villalonga. Seguidament el Sr.
Alcalde manifesta que amb este conveni es cofinancen algunes ajudes d’emergència
social, raó per la qual si posteriorment la Conselleria aprova alguna convocatòria
específica, l’Ajuntament no podria sol·licitar la corresponent ajuda econòmica, tot i que
el contrari suposaria una doble via de finançament, la qual cosa no està permesa en
Dret. Finalment el Sr. Alcalde assenyala que aquest fet es va produir el passat l’estiu
amb unes ajudes d’emergència per a menors, i que va estar criticat pel PP, per la qual
cosa ha considerat oportú donar aquesta explicació.
8.- MOCIONS D’URGÈNCIA.

L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó

EL SECRETARI
Juan Manuel López Borrás.

DILIGÈNCIA DEL SECRETARI: Per fer constar que la present Acta va ser aprovada en la
sessió extraordinària del Ple de la Corporació, de 10 de juny de 2015, la qual cosa certifique.
Xeresa a la data de la firma (document signat electrònicament al marge).
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Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona per conclòs l’acte públic, aixecant la sessió
a les vint-i-una hores i quinze minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot això,
com a Secretària, done fe.

ACTA DEL PLE

9.- PRECS I PREGUNTES.

Nombre : 2015-0006 Data : 11/06/2015

No es va presentar cap moció d’urgència.

