Alcalde:
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó.

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT

Regidors/es:
Sr. Josep García Ferrer.
Sr. Vicent Jesús Altur Grau
Sr. Tomás Daviu Pellicer.
Sra. Ana Isabel Peiró Canet.
Sr. José 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:
Sr. Juan Manuel López Borrás.

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 següent
resultat:

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 27/06/2013
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 27 de juny de 2013, distribuïda juntament
amb la convocatòria.
Sotmesa a votació, resulta aprovada per la UNANIMITAT dels deu
membres de la Corporació presents, del total d’onze que conformen el nombre
legal.
2. DECRETS DISPOSATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
S’informa dels decrets numerats del 2013-0339 de 25/06/2013, al 2013373, de 19/07/2013.

Número: 2013-0013 Fecha: 01/10/2013

ASSISTENTS:

A Xeresa, sent les 21,00 hores
del dia 25 de juliol de 2013, es
reuneix en primera convocatòria,
al Saló de Sessions de la cada
consistorial, els Srs. i les Sres.
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
25 DE JULIOL DE 2013

ACTA DEL PLE

JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR

MINUTA NÚM. 7

El Sr. Regidor De la Asunción formula les següents manifestacions:

3a. Finalment, el Sr. De la Asunción pregunta, amb relació al decret
autoritzant pagaments, a quin concepte es correspon el pagament a nom de
l’empresa de recollida de fem.
La Regidora-delegada d’Hisenda, Sra. Peiró Canet, contesta que es
correspon a un pagament trimestral, a través de confirming, relatiu als mesos
d’abril, maig i juny de 2013.
Finalitzades les dites intervencions, el Plenari de la Corporació pren
coneixement de les referides resolucions.

3. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS
PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010.
Seguidament es procedeix informar al voltant de l’informe d’Intervenció i
Tresoreria sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2012, relatiu al
primer trimestre de 2013, amb el següent resultat:

2
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2a. Pel que fa al Decret núm. 2013-0344, pel qual s’acorda incoar
expedient de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, a
instància de la mercantil PROMOCASA SAFOR, SL, pregunta el motiu de la dita
reclamació.
El Sr. Alcalde contesta que la reclamació guarda relació amb una Resolució
que en el seu dia va emetre Rosa M.ª Cardona, quan era Alcaldessa de Xeresa,
que dita reclamació es basa en que PROMOCASA s’atribueix la condició d’agent
urbanitzador d’un programa d’actuació integrada – al·legant que no ha pogut
desenvolupar la dita condició, ja que hi ha hagut una desclassificació del sòl del
sector, aprovada per la Generalitat Valenciana (Conselleria competent en matèria
d’Urbanisme i Ordenació del Territori) -; i que té previst convocar a tots els grups
municipals a una reunió per tractar amb més profunditat aquest tema.

ACTA DEL PLE

1a. Amb relació al Decret núm. 2013-0343, pel qual se sol·licita ajuda
econòmica per a l’execució de l’obra “Conservació del conjunt hidràulic d’El Molí”,
assenyala que cal tenir en compte que l’edifici El Molí no és propietat de
l’Ajuntament i que no es troba inclòs en l’inventari de Béns d’Interés Cultural de la
Generalitat Valenciana, per la qual cosa no té preferència pel que fa a aquest
criteri de puntuació.
El Sr. Alcalde indica que el dit bé apareix reflectit com d’Interés Cultural en
les normes del Pla General d’Ordenació Urbana de Xeresa i que amb caràcter
previ a sol·licitar la subvenció, l’Ajuntament va formalitzar un conveni amb els
propietaris que el facultava per realitzar els corresponents tràmits.

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

Número
59
67
212
279

2013/2T
Import
82.336,98 €
64.833,45 €
472.150,83 €
536.984,28 €

El Plenari de la Corporació pren coneixement de l’esmentat informe.

“Havent informat de la Resolució d’Alcaldia de data 03/06/2013, aprovada
per Decret d’Alcaldia núm. 2013-0305, que a continuació se transcriu:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Vista l’Ordre 3/2013 de 17 de maig de 2013, de la Conselleria de
Governació i Justícia per la qual es convoquen i s’aproven les bases reguladores
de les subvencions gestionades per la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Emergències en matèria de prevenció d’incendis forestals per a
l’exercici 2013.

ACTA DEL PLE

Se sotmet a la consideració del Plenari la proposta d’acord del següent
tenor literal (en valencià):

Número: 2013-0013 Fecha: 01/10/2013

4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA PER LA QUAL
SE SOL·LICITA AJUDA ECONÒMICA PER AL PROGRAMA DEL
VOLUNTARIAT MEDIAMBIENTAL

RESOLC
PRIMER: Aprovar la memòria valorada per a la realització del voluntariat
mediambiental 2013, l’import del qual ascendeix a 8.177€.
SEGON: Sol·licitar a la Conselleria de Governació i Justícia l’ajuda econòmica de
5.603€ per a la realització del dit programa.
TERCER: Autoritzar a la Conselleria de Governació que obtinga de forma directa
les dades acreditatives que l’entitat sol·licitant es troba al corrent del compliment
de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
QUART: Declarar que l’entitat sol·licitant no està incursa en cap de les
circumstàncies previstes en l’article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions, que determina la prohibició per a obtenir
condició de beneficiari de subvencions.
CINQUÉ: Ratificar el present acord en la pròxima sessió plenària que se celebre.”

3

Codi Validació: 9FGFAQ4LK6AL35P37FWRJJHMJ | Verificació: http://xeresa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 14

Vista la memòria descriptiva valorada per a la realització del voluntariat
mediambiental 2013,

Per mitjà del present es proposa al Plenari de la Corporació la ratificació de
la resolució transcrita en els seus propis termes.”
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, resulta aprovada en els
seus propis termes per la UNANIMITAT dels onze membres de la Corporació
presents, que conformen el seu nombre legal.
5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOL·LICITANT
AJUDA ECONÒMICA PER A LA REALITZACIÓ DE TALLER D’OCUPACIÓ
Se sotmet a la consideració del Plenari de la Corporació la següent
proposta d’acord:

Vista l’Ordre 16/2013 de 29 de maig de 2013, de la Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació per la qual es regula i convoca el programa de
Tallers d’Ocupació per a l’exercici 2013, com a iniciativa de formació dual en el
marc del Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
Vista la memòria descriptiva valorada per a la realització del programa de
formació Taller d’Ocupació “Xeresa, nous espais de futur”, redActada per l’Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local d’aquest Ajuntament amb un import que
ascendeix a 338.856,48€.

ACTA DEL PLE

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Número: 2013-0013 Fecha: 01/10/2013

“Havent informat de la Resolució d’Alcaldia de data 01/07/2013, aprovada
per Decret d’Alcaldia núm. 2013-0347, que a continuació es transcriu (en
valencià):

PRIMER: Aprovar la memòria valorada per al programa de formació Taller
d’Ocupació “La Servana”, redActada per l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local amb un import que ascendeix a 338.856,48€.
SEGON: Sol·licitar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació ajuda
econòmica de 304.970,83€ per a la realització del dit programa.
TERCER: Assumir per part de l’Ajuntament de XERESA el compromís de cobrir la
part no subvencionada per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turismes i
Ocupació, la qual ascendeix a 33.885,65€ (10% del total del cost del projecte).
QUART: Autoritzar el SERVEF per a obtenir, a través de tècniques electròniques,
informàtiques o telemàtiques, les dades acreditatives que l’entitat sol·licitant es
troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb la
hisenda estatal i amb la hisenda autonòmica valenciana, així com les seues
obligacions amb la Seguretat Social.
CINQUÉ: Informa al Plenari en la pròxima sessió que se celebre.”

4
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RESOLC

Per mitjà del present es proposa al Plenari de la Corporació la ratificació de
la resolució transcrita en els seus propis termes.”
El Sr. Alcalde assenyala que el decret que se sotmet a ratificació és el
corresponent a la primera línia del Pla Conjunt d’Ocupació, que és de data
anterior a la de la sessió plenària del passat mes de juny, si bé en la dita sessió,
quan el grup municipal del PP va proposar, com a moció d’urgència, l’adhesió a la
segona línia del Pla, no va reparar a comentar que de fet l’Ajuntament ja estava
treballant en la primera línia.
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta aprovada en els
seus propis termes per la UNANIMITAT dels onze membres de la Corporació
presents que conformen el seu nombre legal.
L’EXPEDIENT

NÚM.

5/2013,

DE

“Vista la necessitat d’habilitar crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
en l’estat de despeses del vigent Pressupost General i
VIST: Que atenent a l’especificitat i la situació de les despeses que es
pretenen cobrir, s’arriba a la conclusió que la seua habilitació dins del present
exercici resulta convenient per als interessos municipals.
ATÉS: Que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits objecte del
present expedient es financen per mitjà de romanent de tresoreria per a despeses
generals, mitjà previst en l’article 36.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril,
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Plenari de l’Ajuntament, després
de l’informe previ de la intervenció municipal, l’adopció del següent acord:
PRIMER. Concedir en el vigent Pressupost General els crèdits extraordinari
i suplements de crèdits que, per quantia de 33.599,60 euros, figuren en l’annex
a la present proposta que obra en l’expedient.
SEGON. Finançar els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits d’acord
amb el següent:
Romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació
pressupostària de 2012.
TERCER. Acordar igualment la seua exposició pública, i si no es
presentaren reclamacions, elevar automàticament a definitiva la seua aprovació,
sense necessitat de nou acord, i es procedirà a la seua publicació per capítols.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, es computen 8 vots a
favor (Compromís, i PSOE), i 3 abstencions (PP), resultant aprovada per
MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la Corporació.

5

ACTA DEL PLE

S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:

Número: 2013-0013 Fecha: 01/10/2013

DE
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DEL SERVEI DE CEMENTERI MUNICIPAL

“Vist l’expedient tramitat per a la modificació de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de la Taxa per cementeris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis públics de caràcter local.
Vist l’informe de Secretaria, del qual es conclou la possibilitat, des del punt
de vista legal, de les autoritzacions o concessions a perpetuïtat dels terrenys o
sepultures del cementeri municipal.
D’acord amb l'article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d'abril,
vinc a sotmetre a la consideració del Plenari de la Corporació la següent,

1r. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per
TAXA PER CEMENTERIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES
SERVEIS PÚBLICS DE CARÀCTER LOCAL, concretament de l’apartat 2 de
l’article 6, relatiu a la quota tributària, amb la redacció que a continuació es recull:
“2. Per a l’exacció de la Taxa s’estableixen els següents tipus i quotes continguts
en la següent tarifa:
tramada




Columbaris.

Tramada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a perpetuïtat*
825,00 €
1.100,00 €
690,00 €
225,00 €
a perpetuïtat *
400 €
500 €
370 €
250 €
100 €
90 €

*Quan el nínxol o columbari quedara buit per qualsevol motiu, aquest revertirà
automàticament, sense més tràmits, a l’Ajuntament.
6
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EPÍGRAF 1r. CESSIÓ DE NÍNXOLS:
Per cada nínxol SENZILL es satisfarà:

ACTA DEL PLE

PROPOSTA D’ACORD

Número: 2013-0013 Fecha: 01/10/2013

Havent informat de la proposta d’Acord del següent tenor literal:

NÍNXOLS REVERTITS:
Situació
Frontals
Lateral esquerre i dret
Entrada Grup A i B
Grup C i D
Grups E i F

Euros
Gratuït
60,10
120,20
180,30
225,00

COLUMBARIS REVERTITS: 50% del valor establit per l’ordenança en vigor.

50
120
30
120,20
60,10
156,26
99,17
350
81,14
54,09

200 €

S'acorda incorporar al text de l’Ordenança la següent disposició (en
valencià):
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA: Els titulars de les cessions a
cinquanta anys de nínxols senzills i de columbaris podran sol·licitar de
l’Ajuntament de Xeresa la novació modificada dels corresponents títols
administratius habilitants, perquè les cessions es consideren atorgades a
perpetuïtat, dins del termini que finalitzarà el dia 30 de desembre de 2014.”
2n. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la
seua exposició al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
7
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Enterrament en nínxol buit
Enterrament en nínxol ocupat
Inhumació en columbari
Enterrament en fosa adult
Enterrament en fosa infant
Trasllat restes fosa a nínxol adult
Trasllat restes fosa a nínxol infant
Enterrament en panteó
Trasllat restes nínxols
Si amb motiu de trasllat de restes quedara un nínxol buit, aquest
revertirà a l’Ajuntament
Inhumació de restes per a trasllat
Per la concessió del dret a l’ocupació d’una part de la superfície del
domini públic municipal que constitueix l’immoble del cementeri
municipal, per a la construcció i ocupació de sepultures o panteons
privats o particulars se satisfarà la quantitat de 210’35 €/m2
Ús de la sala de tanatori per nit

ACTA DEL PLE

Prestació de diferents serveis:

Número: 2013-0013 Fecha: 01/10/2013

EPÍGRAF 2n. INHUMACIÓ DE CADÀVERS

Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
3er. Considerar, en el supòsit que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, tenint en
compte l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
4rt. Facultar l’Alcaldia per subscriure els documents relacionats amb
aquest assumpte.”

Finalitzada la fase d’intervencions, es procedeix la votació amb el següent
resultat: 1 abstenció (Sr. García Ferrer) i 10 vots a favor, de la resta de membres
de la Corporació.
Conseqüentment amb el resultat de la votació, la proposta d’Acord
transcrita, amb el text resultant d’introduir la referida disposició final, resulta
aprovada per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la
Corporació.
8. PROPOSTA DE DIES NO LECTIUS DE CARÀCTER LOCAL PER AL CURS
2013-2014
S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:
“Vista la Resolució de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de
Centres i Personal Docent, de la Generalitat Valenciana, per la qual es fixa el
calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014, publicada en el DOCV núm.
7053, de 25 de juny de 2013.
Vist el certificat emés pel Secretari del Consell del col·legi SANT ANTONI
DE PADUA DE XERESA, amb data 1 de juliol de 2013, fent constar que, en data
27 de juny de 2013 el Consell Escolar del Centre va aprovar com a dies no lectius
8
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El Regidor Sr. De la Asunción manifesta que el grup del Partit Popular en
l’anterior legislatura ja es va posicionar a favor de la cessió a perpetuïtat, ja que
estan conformes amb què la present modificació s’aplique una vegada entre en
vigor l’ordenança general o reglament del servei de cementeri municipal.
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Així mateix, el Sr. Alcalde exposa que atés que la cessió a perpetuïtat
necessita d’una regulació de detall, seria convenient introduir a la proposta
d’acord una disposició final perquè la present modificació comence a aplicar-se
una vegada entre en vigor una ordenança general o reglament que regule el
servei de cementeri municipal. En conseqüència, el Sr. Alcalde proposa, com a
esmena d’addició, la introducció en el text de la reforma de la dita disposició final.

ACTA DEL PLE

Obert el torn de debat, el Sr. Alcalde manifesta que en l’anterior legislatura
s’aprovà la limitació temporal per 50 anys per a la cessió de nínxols i columbaris
del cementeri municipal, ja que l’anterior funcionari titular de la Secretaria
municipal va informar que aquest era el màxim legal; i que l’actual funcionari titular
considera, d’acord amb la jurisprudència que ha estudiat, que sí que és possible
la cessió a perpetuïtat.

de caràcter local, per al proper curs 2013-2014, els següents: el dia 31 d’octubre,
el 17 de gener, 18 de març i 13 de juny.
Per mitjà del present, vinc a proposar al Plenari de la Corporació, l’adopció
d’acord en els següents termes:
1r. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, l’aprovació com a dies no lectius de caràcter local, per al proper curs
2013-2014, els següents: el dia 31 d’octubre, el 17 de gener, 18 de març i 13 de
juny, de conformitat amb la proposta del col·legi SANT ANTONI DE PADUA DE
XERESA.
2n. Donar trasllat del present acord a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport de la Generalitat Valenciana.
3r. Notificar el present acord al Consell Escolar del col·legi SANT ANTONI
DE PADUA DE XERESA.”

“Vist l’escrit del cap de Servei Territorial de Treball, de 10 de juliol de 2013,
en el qual demana a aquest Ajuntament que se’ls facilite l’acord que determine
quines seran les dues festivitats locals que, amb caràcter de no recuperable,
hauran de tenir lloc en aquesta localitat durant l’any 2014, a fi d’elaborar el
calendari laboral, de conformitat amb el que estableix l’article 37.2 del Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors, i les disposicions concordants.
Per mitjà del present, se sotmet a la consideració del Plenari la següent,
PROPOSTA D’ACORD
1r. Determinar que les dues festivitats locals que, amb caràcter de no
recuperable, han de tenir lloc a la localitat de Xeresa durant l’any 2014, seran les
següents:
- Sant Vicent Ferrer: 28 d’abril de 2014, dilluns.
- Sant Antoni de Pàdua: 13 de juny de 2014, divendres.
2. Informar del present acord al Servei Territorial de Treball de València, als
efectes escaients.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita resulta aprovada, en els
seus propis termes, per UNANIMITAT dels onze membres de la Corporació
presents, que conformen el seu nombre legal.
10. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR EN L’AJUNTAMENT DE XERESA,
RELATIVA AL PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES VALENCIANES
9
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S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:

Codi Validació: 9FGFAQ4LK6AL35P37FWRJJHMJ | Verificació: http://xeresa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 14

9. PROPOSA DE DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL PER A L’ANY 2014

ACTA DEL PLE

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.

S’informa de la moció del Grup Popular en l’Ajuntament de Xeresa, relativa
al Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
Obert el torn de debat, el Sr. Alcalde manifesta que ha acceptat incloure en
l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, però que
sobre aquesta és convenient introduir una sèrie de modificacions que passa a
exposar. A continuació, el Sr. Alcalde assenyala el següent: que quan el grup
municipal del Partit Popular va presentar aquesta moció, com a despatx
extraordinari, en la sessió plenària ordinària del passat mes de juny, a ell se li va
passar comentar que l’Ajuntament ja estava treballant en la primera línia del Pla
d’Ocupació, que consisteix en una escola taller; i que en la sessió plenària del
passat mes de juny, encara no s’havia publicat en el BOP les bases de Pla
Conjunt d’Ocupació.

“La Generalitat ha impulsat un important programa en formació i ocupació,
amb una publicació d’ajudes que suposaran una inversió global de quasi 100
milions d’euros en foment de l’ocupació i millora de la formació dels parats
valencians i que beneficiarà al voltant de 44.000 ciutadans de la Comunitat
Valenciana.
Amb motiu de la presentació d’aquest programa, el President Fabra
assenyalà el 30 de maig, que a més d’aquest ambiciós pla, el seu govern està
posant en marxa una bateria de mesures, estructurals i cojunturals per a reactivar
l’activitat econòmica i augmentar la creació d’ocupació.
Un dels eixos principals és el Pla d’Ocupació Conjunt, amb el qual s’espera
crear 15.000 llocs de treball a l’any, i que s’ha estructurat en dos grans línies
d’actuació:
 Una primera línia finançada per la Generalitat amb una dotació de 18,2
milions d’euros per a aquest any i 54 milions en tres anys, dedicada a
subvencionar programes mixtos de formació dual que alternen la formació
amb la pràctica laboral, la finalitat de la qual és la inserció en el mercat
laboral dels desocupats a la Comunitat Valenciana i l’ordre de la qual es va
10
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Finalitzada la fase d’intervencions, i a la vista de la moció del Grup Popular
en l’Ajuntament de Xeresa, relativa al Pla d’Ocupació Conjunt de les
Administracions Públiques Valencianes que, amb les esmenes consensuades
amb la resta de grup municipals, resulta ser del següent tenor literal:
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El portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sr. De la Asunción Peiró,
assenyala que està conforme en les esmenes plantejades per l’Alcaldia, amb
dues condicions: que no s’especifique si el finançament de la Generalitat
Valenciana és parcial o íntegre (al seu parer és total), i que es mantinga el punt
primer de la moció presentada, consistent a “donar suport al Programa de
Formació i Ocupació impulsat per la Generalitat Valenciana i especialment el Pla
d’Ocupació Conjunt, en el qual podran unir-se i col·laborar tres administracions
valencianes, l’autonòmica, la provincial i la local en la creació d’ocupació”.

ACTA DEL PLE

Seguidament el Sr. Alcalde proposa introduir en la redacció de l’acord una
esmena de modificació, així com una esmena d’addició, en els termes exposats.

Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita resulta aprovada, en els
seus propis termes, per la UNANIMITAT dels onze membres de la Corporació
presents que confirmen el seu nombre legal.
11

Número: 2013-0013 Fecha: 01/10/2013

PRIMERO. Donar suport al Programa de Formació i Ocupació impulsat per
la Generalitat Valenciana i, especialment, el Pla d’Ocupació Conjunt, en el qual
podran unir-se i col·laborar les tres administracions valencianes, l’autonòmica, la
provincial i la local en la creació d’ocupació.
SEGON. Ratificar les gestions realitzades d’acord amb la primera línia
d’actuació del Pla d’Ocupació Conjunt, consistents en la sol·licitud de Taller
d’Ocupació “Xeresa, nous espais de futur”, i la sol·licitud al Servei de Planificació i
Ordenació del SERVEF per a l’acreditació com a centre col·laborador que
permetrà l’acreditació de “certificats de professionalitat de cada una de les
especialitats sol·licitades en el Taller d’Ocupació.
TERCER. Aprovar el compromís per part de l’Ajuntament de la segona línia
d’actuació del Pla d’Ocupació Conjunt, no sent necessària la creació d’una partida
pressupostària concreta perquè aquesta despesa ja està prevista en les gestions
iniciades.
QUART. Facultar l’Alcalde per a subscriure els acords o convenis
necessaris per a l’execució d’aquestes dues línies d’actuació del Pla d’Ocupació
Conjunt.
CINQUÉ. Reivindicar a la Generalitat Valenciana el pagament immediat a
l’Ajuntament de Xeresa de les quantitats pendents per programes de foment de
l’ocupació que seguidament s’especifiquen, per ser això necessari perquè la
Tresoreria municipal puga fer-se càrrec dels pagaments que es deriven del Pla
d’Ocupació Conjunt: 16.389,13€ (EPAMER 2011), 5.195,50€ (EMCORP 2011),
28.702,27€ (EMPA 2011) i 14.700€ (EMPA 2012).”
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ACORD:

ACTA DEL PLE

publicar en el DOCV el passat 31 de maig.
 La segona línia que subvencionarà la contrActació per a les empreses de
desocupats inscrits en el SERVEF i el conveni del qual es va signar el 30
de maig pel president Fabra amb els presidents de les tres diputacions
provincials de la Comunitat Valenciana, i que té una dotació prevista de 15
milions d’euros per a aquest any 2013 (45 milions en tres anys) aportats a
parts iguals per les tres administracions valencianes, l’autonòmica, la
provincial i la local. L’ajuda serà per a contractes d’un mínim de 3 mesos i
25 hores setmanals, sense perjudici que puguen ser contractes de major
duració.
Les diputacions provincials ja s’han sumat a la crida del president de la
Generalitat, qui ha demanat a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana
que “se sumen també a aquesta iniciativa, aparcant les diferències ideològiques
per a multiplicar els rendiments de les nostres actuacions, perquè la implicació de
tots els municipis és fonamental per a aconseguir, entre tots, els millors resultats”.
Les ajudes les rebran les empreses per als contractes que realitzen i és
una forma que reduïsquen els costos que les facen ser més competitives, al
mateix temps que se subvenciona per la contrActació de nous treballadors.
Per tot allò que antecedeix, se sotmet al Plenari l’adopció del següent:

11. MOCIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT DE LA CIRCULACIÓ AMB
BICICLETES EN L’ENTORN URBÀ
S’informa de la proposta d’acord del següent tenor literal:
“De conformitat amb allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, article 97.3, i a instàncies de la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, que presenta per mitjà del present escrit
al Ple de la Corporació.

Augmentarà el trànsit amb vehicles de motor, amb el consegüent increment
de la pol·lució atmosfèrica, i del risc sobreafegit per a la circulació de bicicletes.
Disminuirà, en definitiva, la qualitat de vida dels nostres veïns.
Per tot això, sotmet a la consideració del Plenari la següent,
PROPOSTA D’ACORD
1. Valorar el projecte de modificació del Reglament General de Circulació,
actualment en tràmit, pel que fa a la pacificació del trànsit, així com el reforç de la
seguretat viària i la promoció de l’ús de la bicicleta.
2. Manifestar el nostre desacord amb la proposta de la Direcció General de
Trànsit (DGT) d’implantar l’obligatorietat de l’ús del casc entre els usuaris de la
bicicleta en les vies urbanes, tal com apareix redActat en l'esborrany de
modificació del Reglament General de Circulació.
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En els últims anys aquest municipi, com altres municipis espanyols, aposta
pels modes suaus de mobilitat, fomentant l’ús de mitjans de transport públics
col·lectius, de mitjans de transport individual respectuosos amb el medi ambient i
la millora de la mobilitat de vianants, per a optimitzar la mobilitat urbana, la
qualitat de l’aire i la salut dels nostres veïns i visitants.
En aquest marc d’actuació i estant d’acord a millorar les mesures de
seguretat dels usuaris de les bicicletes, sobretot en la seua circulació per les vies
interurbanes, on, segons la majoria dels estudis realitzats, es produeixen la gran
majoria d’accidents mortals de ciclistes, considerem que no és demostrable que
l’ús del casc pels ciclistes siga determinant en la disminució de les lesions ni en la
gravetat dels accidents en què es vegen implicats.
Per això, considerem que l’ús obligatori del casc ho ha de ser únicament en
aquestes vies interurbanes, però no així en les urbanes pels motius següents:
No millora significativament la seguretat dels ciclistes en aquestes vies.
És difícilment compatible amb els sistemes públics de lloguer de bicicletes.
Disminuirà clarament el nombre d’usuaris de la bicicleta en les nostres
ciutats.

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

3. Instar al Govern d’Espanya a reconsiderar aquestes propostes tenint en
compte l’opinió dels usuaris i de les associacions probicicleta per a implantar
mesures de seguretat actives per a millorar la prevenció d’accidents de ciclistes.”
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, s’obté el següent resultat:
7 vots a favor (Bloc-Compromís), 1 vot en contra (PSOE) i 3 abstencions (PP).
Conseqüentment amb el resultat de la votació, la proposta d’acord
transcrita resulta aprovada, en els seus propis termes, per MAJORIA ABSOLUTA
del nombre legal de membres de la Corporació.
12. MOCIONS D’URGÈNCIA
No es formularen mocions d’urgència.

El Sr. Alcalde contesta que l’empresa va comunicar que feia falta més
material i, per aquest motiu, els va deixar allí, però que, no obstant així, es parlarà
amb aquest perquè si aquest no fa falta de manera immediata, es retire fins que
siga necessari.
2n. En el creuament conegut com “els quatre cantons” s’hauria de posat un
espill per poder visualitzar els cotxes que circulen cap al carrer Major, ja que on es
troba ubicat el senyal de stop, si hi ha algun cotxe estacionat a l’inici del carrer, no
es pot veure amb claredat i el conductor ha d’eixir de forma excessiva per a
comprovar si ve algun vehicle, amb el risc que això comporta.
El Sr. Alcalde contesta que ho estudiarà la Policia Local.
3r. Pregunta perquè en el solar municipal de “La Servana” es troben
depositats materials de construcció.
El Sr. Alcalde contesta que es parlarà amb l’empresa propietària d’aquests
perquè els retire.
Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde va donar per finalitzat l’acte
públic, alçant la sessió a les vint-i-dos hores del dia fixat en
l’encapçalament. De tot això, com a Secretari, done fe.
13
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1r. Quant als sacs de cautxú de la gespa artificial que són necessaris per al
manteniment del camp de futbol, i a causa del seu cost, s’insta que per part de
l’Ajuntament es tinga més cura i que es busque un lloc segur on ubicar-los fins
que siga necessària la seua utilització per a futures reparacions. El dit material
està depositat en el poliesportiu a l’abast de tots, sobretot dels xiquets, fet que
comporta que alguns dels sacs ja estiguen trencats.

ACTA DEL PLE

Per part del Regidor Sr. De la Asunción Peiró es formulen els següents
precs i preguntes:
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13. PRECS I PREGUNTES
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ACTA DEL PLE

EL SECRETARI,

