ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

Grup municipal Compromís

REGIDORS:
Sra. Eva Calleja Roselló
Sr. José Antonio Pellicer Bou
Sr. Tomás Daviu Pellicer
Sr. Josep Antoni García Miragall
Sra. Mari Carmen Liñana Fernández
Sr. Salvador de la Asunción Peiró
Sra. Neus Roselló Lloret
Sra. Melisa Velasco Martín
Sr. Daniel Moncho Aparisi

Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

EXCUSSEN LA INASSISTÈNCIA:
Sra. Ana Isabel Peiró Canet

Grup municipal Compromís

En el municipi de Xeresa, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, situada al
carrer Alcodar, 16, el dia 1 de juliol de dos mil quinze, a les vint-i-una hores, es
reuneixen, prèviament convocats de manera reglamentària, sota la presidència del Sr.
Alcalde-President, Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó, els membres de la Corporació que
s’assenyalen en l’encapçalament d’esta acta i que constituïxen deu membres de fet,
dels onze que componen la Corporació municipal. Hi ha, per tant, majoria necessària i
suficient de la tercera part del nombre legal de membres de la Corporació municipal
per a dur a terme la sessió extraordinària, assistits pel Secretari-Interventor de la
Corporació, Sr. Juan Manuel López Borrás.
Tot seguit, la presidència entra a conèixer els assumptes de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE 13/06/2015.
La presidència pregunta als assistents si han de formular alguna observació a l’acta de
la sessió de referència, la qual ha estat distribuïda reglamentàriament. No havent cap
observació, el Ple de la Corporació, sense debat i per deu vots a favor, que suposa la
unanimitat dels membres pressents, acorda aprovar, en els termes que figuren en
l’esborrany que ha estat repartit, l’acta de la sessió de l’Ajuntament Ple, de caràcter
extraordinària, núm. 07/2015, que va tindre lloc el passat 13 de juny, per a la seua
transcripció al corresponent Llibre d’Actes.
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ALCALDE-PRESIDENT:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó

Número : 2015-0009 Data : 06/08/2015

ASSISTENTS:

ACTA DEL PLE

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ ( 2 de 2 )
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura : 07/08/2015
HASH: 7aa8a6995576983ddaad150c2cef71a7

JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS ( 1 de 2 )
SECRETARIO-INTERVENTOR
Data Signatura : 06/08/2015
HASH: 8e77a512fd7fbd87c9d4ee5f21b9dfb5

SESSIÓ:
08/2015
DATA:
1 DE JULIOL DE 2015.
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA

2.- CONEIXEMENT DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.
Atès que l’article 134.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana disposa el següent: “Los grupos se
constituirán mediante escrito dirigido al presidente de la corporación, firmado por los
miembros de la misma que deseen integrarlo, en el que expresen su voluntad de
formar parte del mismo, su denominación, el nombre de su portavoz y de quien, en su
caso, pueda sustituirlo. El escrito deberá formalizarse dentro de los diez días hábiles
siguientes a la constitución de la corporación y, en todo caso, antes de la convocatoria
de la sesión extraordinaria del Pleno para determinar la organización y funcionamiento
municipal.”
El Ple de la Corporació es considera assentat dels següents documents:

Escrit de 23 de juny de 2015 (registre d’entrada núm. 895, de data 25/06/2015), sobre
composició del Grup municipal Compromís per Xeresa (Compromís), de la forma
que seguidament s’hi especifica:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó (portaveu titular).
Sra. Ana Isabel Peiró Canet (portaveu suplent).
Sra. Eva Calleja Roselló.
Sr. José Antonio Pellicer Bou.
Sr. Tomás Daviu Pellicer.
Sr. Josep Antoni García Miragall.
Sra. Mari Carmen Liñana Fernández.

ACTA DEL PLE

Sr. Salvador de la Asunción Peiró (portaveu titular).
Sra. Neus Roselló Lloret (portaveu suplent).
Sra. Melisa Velasco Martín.
Sr. Daniel Moncho Aparisi.

Número : 2015-0009 Data : 06/08/2015

Escrit de 19 de juny de 2015 (registre d’entrada núm. 893, de data 25/06/2015), sobre
composició del Grup municipal Popular, de la forma que seguidament s’hi indica:

El Ple de la Corporació se’n considera assabentat de la Resolució d’Alcaldia (decret
núm. 2015-0467, de data 16/5/2015), del tenor literal següent:
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
(Sobre nomenament de Tinents d'Alcalde)
Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015 i
havent-se procedit el dia 13 de juny a la constitució de la nova Corporació Local.
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, RESOLC:
PRIMER. Designar com a Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Xeresa als
següents Regidors:
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3.- CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE
TINENTS D’ALCALDE.

Primer Tinent d’Alcalde: ANA ISABEL PEIRÓ CANET
Segon Tinent d’Alcalde: EVA CALLEJA ROSELLÓ
Tercer Tinent d’Alcalde: JOSÉ ANTONIO PELLICER BOU
Als Tinents d'Alcalde anomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els
correspon quant a tals, substituir l'Alcalde en la totalitat de les seues funcions i per
l'orde del seu nomenament, en els casos d'absència, malaltia o impediment que
impossibilite a este per a l'exercici de les seues atribucions, excepte les mencionades
en els articles 21.3 i 71 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (article 43.1 Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre).
TERCER. Notificar personalment la present resolució als designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació en
el mateix, igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense
perjuí de la seua efectivitat des de l'endemà de la firma d'esta Resolució.

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
(Sobre delegació d'atribucions de l'Alcaldia)
Havent-se realitzat sessió extraordinària del Ple, amb data 13 de juny de 2015,
per a la constitució de la Corporació, i per a l'elecció i presa de possessió de l'Alcalde, i
davant de la necessitat d'optimitzar les matèries objecte de les competències d'esta
Alcaldia, i de conformitat amb les atribucions que em són conferides pels articles 43 a
45, i 120 i 121 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1568/1986, de 28 de novembre.
En virtut de les atribucions que legalment tinc conferides per l'article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, RESOLC:
PRIMER: Conferir les següents delegacions genèriques als regidors que se
citen:
REGIDOR
TOMÁS DAVIU PELLICER

ÁREA OBJECTE DE DELEGACIÓ
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

La delegació d’agricultura comprén, tant la facultat de direcció i gestió com la
de resoldre per mitjà d'actes administratius que afecten tercers, incloent-hi els recursos
de reposició que puguen interposar-se contra els actes de resolució. Comprendrà, així
mateix, totes aquelles facultats, drets i deures, referits a les matèries delegades que
corresponga a esta Alcaldia-Presidència, amb l'excepció d'aquelles que segons la Llei
de bases del Règim Local siguen indelegables i les relatives a l'atorgament de
llicències i disciplina urbanística. Específicament comprendrà la contractació d'obres a
executar en sòl no urbanitzable, així com de subministraments i servicis.
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El Ple de la Corporació se’n considera assabentat de la Resolució d’Alcaldia (decret
núm. 2015-0468, de data 16/06/2015) del tenor literal següent:

ACTA DEL PLE

4.- CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ
D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDIA.

Número : 2015-0009 Data : 06/08/2015

QUART. Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'esta Resolució en la primera
sessió ordinària que tinga lloc.”

SEGON: Conferir les següents delegacions específiques d'esta Alcaldia als
Regidors que se citen:
REGIDOR/A
ANA ISABEL PEIRÓ CANET
EVA CALLEJA ROSELLÓ
JOSÉ ANTONIO PELLICER BOU
JOSEP ANTONI GARCIA MIRAGALL
MARI CARMEN LIÑANA FERNÁNDEZ

SERVEI OBJECTE DE DELEGACIÓ
HISENDA I ADMINISTRACIÓ.
BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
SERVEIS I SEGURETAT
ESPORT I TURISME
CULTURA I FESTES

Estes delegacions específiques comprendran la direcció interna i la gestió dels
servicis corresponents.

QUINT: Els Regidors delegats queden obligats a informar esta Alcaldia a
posteriori, de la gestió i disposicions que dicte, i prèviament de les decisions de
transcendència, en els termes que preveu l’article 115 del R.O.F.”
5.- CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE
REGIDORA TRESORERA, I PROPOSTA D’ACORD.

Número : 2015-0009 Data : 06/08/2015

QUART: La present delegació d'atribucions produirà efectes a partir del dia de
la data del present Decret. Les delegacions conferides requeriran per a la seua
eficàcia l'acceptació dels Regidors Delegats, entenent-se tàcitament acceptada si en el
terme de tres dies hàbils comptats des de la notificació del present Decret, el
destinatari de la delegació no fa manifestació expressa davant d'esta Alcaldia que no
accepta la delegació, publicant-se les mateixes en el Butlletí Oficial de la Província, i
donant-se compte al Ple en la primera sessió que tinga lloc.

ACTA DEL PLE

TERCER: En cas d'absència, vacant o malaltia, o qualsevol altre impediment
dels Regidors delegats, esta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les
competències delegades, com titular de la competència originària, entenent-se a estos
efectes exercitada la potestat de revocació basant-se en la present Resolució, sense
necessitat d'una Resolució expressa en este sentit.

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
(Sobre nomenament de Regidora Tresorera)
Vist que aquesta Corporació local està classificada com a Secretaria de classe
tercera, determinat per acord del Ple que el lloc de Tresoreria siga exercit per un
Regidor de la Corporació.
Vist que es considera idònia per a l'exercici de les funcions de tresoreria a ANA
ISABEL PEIRÓ CANET, regidora de l’Ajuntament de Xeresa.
De conformitat amb el que establix l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, RESOLC:
PRIMER. Nomenar, de conformitat amb l'article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local com Regidor Tresorer d'aquest
Ajuntament a ANA ISABEL PEIRÓ CANET, regidora de l’Ajuntament de Xeresa.
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El Ple de la Corporació se’n considera assabentat de la Resolució d’Alcaldia (decret
núm. 2015-0469, de data 16/06/2015), del següent tenor literal:

SEGON. Donar compte del nomenament al Ple de la Corporació, i proposar
acordar rellevar a la Regidora Tresorera de l'obligació de prestar fiança.
TERCER. Notificar el nomenament al designat, qui haurà d'acceptar-ho
expressament, fent-se càrrec de les seues funcions mitjançant la firma de l'Acta
d'Arqueig prèvies les comprovacions oportunes.
QUART. Comunicar als Bancs, i Caixes on aquest Ajuntament té depositats els
seus fons i establiments anàlegs el nomenament del Regidor Tresorer després de
l'acceptació del seu càrrec.”
Seguidament es dóna compte de la proposta d’Acord del tenor literal següent:

SEGON. Rellevar la Regidora Tresorera de l'obligació de prestar fiança, fent
constar que tots els membres de la Corporació es fan responsables solidaris del
resultat de la seua gestió.”
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, es computen sis (6) vots a favor
(Compromís), i quatre (4) en contra (PP), resultant aprovada la proposta d’Acord
transcrita, en els seus propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
Amb anterioritat a la votació, i obert el torn d’intervencions, el Sr. De la Asunción
Peiró assenyala que el grup municipal popular votarà en contra pel fet de considerar
que la responsabilitat deuria ser únicament de la Regidora Tresorera i no de la resta
de membres de la Corporació.
6.- PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
Es dóna compte de la proposta d’Acord del següent tenor literal:
L'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, exigeix que com a mínim se
celebrarà sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, cada tres mesos en els municipis de
fins a 5.000 habitants. L'Article 47.1 del Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, establix
que: “les reunions ordinàries seran fixats prèviament per acord de la Corporació”.
En compliment de la normativa legal mencionada, es proposa al Ple l'adopció
del següent,
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PRIMER. Prendre coneixement de la designació d’ANA ISABEL PEIRÓ CANET
com Regidora Tresorera de l’Ajuntament de Xeresa.

ACTA DEL PLE

Considerant l'Orde de 16 de juliol de 1963, en la que es donen Instruccions
sobre el Règim de Depositaria de Fons no Servides per a Funcionaris Pertanyents a
l'Habilitació Nacional (actualment habilitats estatals), si la Corporació optara per
encomanar les funcions de Depositari a un dels seus membres electes, se li podrà
rellevar de l'obligació de prestar fiança, per la qual cosa es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
ACORD

Número : 2015-0009 Data : 06/08/2015

“Considerant el nomenament de com Regidor Tresorer d'aquest Ajuntament,
havent de prendre coneixement el Ple sobre el mateix.

ACORD:
ÚNIC. Aprovar la periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació, tal i com
seguidament s’hi especifica:
PERIODICITAT: Mensual (a excepció d’agost i desembre).
DIA:
L’últim dijous no festiu de cada mes.
HORA:
20,30 hores (d’octubre a març) / 21,00 (d’abril a setembre).
En el supòsit de coincidència amb dia inhàbil, les sessions es traslladaran al
primer dia hàbil anterior.”
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita es computen deu (10) vots a favor,
que suposa la unanimitat dels presents, resultant aprovada la mateixa, en els seus
propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
7.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.

Atès que, segons el resultat de les Eleccions municipals del passat dia 24 de
maig de 2015, el nombre de regidors que formen la Corporació queda distribuït de la
manera que seguidament s’hi especifica:
COMPROMÍS: 7 regidors/es.
P.P.:
4 regidors/es.
D'acord amb les competències que m'atribuïx la Llei de Règim Local vigent,
sotmet a la consideració del Ple de la Corporació proposta d’Acord en els següents
termes:
PRIMER.- Crear la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes,
amb la composició següent:
PRESIDENT:
VOCAL:
VOCAL:

El de la Corporació, o regidor/a en qui delegue, el vot del qual valdrà per 1.
Un membre del Grup Municipal COMPROMÍS, el vot del qual valdrà per 6.
Un membre del Grup Municipal Popular, el vot del qual valdrà per 4.

El vocal de cada grup municipal, titular i suplent, serà designat pel corresponent
portaveu.
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Seguint el criteri establert en l'apartat b) de l'article 125 del R.O.F. en el sentit
que la composició ha d'acomodar-se a la proporcionalitat existent entre els distints
grups polítics representats en la Corporació i,
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“Els article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 127
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
(ROF), de 28 de novembre de 1986, determinen l'existència preceptiva de la Comissió
Especial de Comptes, la qual haurà d'integrar-se i funcionar d'acord amb el que
disposa els articles 123 a 127 del Reglament citat. Correspon a la Comissió de
Comptes: l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici abans que
se sotmeten a l'aprovació del Ple.

ACTA DEL PLE

Es dóna compte de la proposta d’Acord que seguidament es transcriu:

SEGON.- No constituir Comissions Informatives sectorials, atès que la
preceptiva Comissió Especial de Comptes, la qual serà Comissió Informativa Municipal
i Especial de Comptes.”
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita es computen deu (10) vots a favor,
que suposa la unanimitat dels presents, resultant aprovada la mateixa, en els seus
propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
8.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ
EN ÒRGANS COL·LEGIATS.
Es dóna compte de la proposta d’Acord del següent tenor literal:

PRIMER.- Designar, com a representant en el Consorci Provincial de
Bombers, i en el Fons Valencià per la Solidaritat, a TOMÀS FERRANDIS
MOSCARDÓ, Alcalde-President.
SEGON.- Designar, com a representant en el Consell Escolar del Col·legi
Públic Sant Antoni de Pàdua a EVA CALLEJA ROSELLÓ, Regidora delegada de
Benestar Social i Educació.
TERCER.- Designar, com a representant (segon vocal) en la Mancomunitat de
municipis de la Safor –amb independència de l'Alcalde com a representant nat en virtut
del que disposa l'article 97.3 de la LRLCV, – a JOSEP ANTONI GARCIA MIRAGALL,
Regidor delegat d'Esport i Turisme.
QUART.- Designar, com a representant de l’Ajuntament de Xeresa en el
Consorci del Pla Zonal de Residus V5, a TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ,
Alcalde-President, i a ANA ISABEL PEIRÓ CANET, Regidora delegada d’Hisenda i
Administració, com a suplent.
QUINT.- Designar, com a representat de l’Ajuntament de Xeresa en l’entitat
“Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat”, a TOMÀS FERRANDIS
MOSCARDÓ, Alcalde-President, i a TOMÀS DAVIU PELLICER, Regidor delegat
d’Agricultura i Medi Ambient, com a suplent.
SEXT.- Designar, com a representant de l’Ajuntament de Xeresa en l’entitat
“Fundació Ramon Llull”, a TOMÁS FERRANDIS MOSCARDÓ, Alcalde-President, i a
JOSEP ANTONI GARCIA MIRAGALL, Regidor delegat d’Esport i Turisme, com a
suplent.”
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ACORD:
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D'acord amb les competències que m’atribueix la Llei de Règim Local vigent,
propose al Ple de la Corporació, l'adopció del següent,

Número : 2015-0009 Data : 06/08/2015

“Considerant el que disposa l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i el 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local, així com en els Estatuts dels diferents Organismes a què pertany
l'Ajuntament.

Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, es computen sis (6) vots a favor
(Compromís), i quatre (4) abstencions (PP), resultant aprovada la proposta d’Acord
transcrita, en els seus propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona per conclòs l’acte públic, aixecant la sessió
a les vint-i-una hores i deu minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot això, com
a Secretària, done fe.
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DILIGÈNCIA DEL SECRETARI: Per fer constar que la present Acta va ser aprovada
en la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, de 30 de juliol del 2015, la qual
cosa certifique. Xeresa a la data de la firma (document signat electrònicament al
marge).

Número : 2015-0009 Data : 06/08/2015

EL SECRETARI
Juan Manuel López Borrás.

ACTA DEL PLE

L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó

