SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE
l’AJUNTAMENT QUE VA TINDRE LLOC EL
DIA 31 DE JULIOL DE 2014.
ASSISTENTS:
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. 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 Xeresa, sent les 21,00 hores del
dia 31 de juliol
de 2014, es
reunixen en primera convocatòria,
en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial, els Srs. i Sres. Regidors
relacionats, a fi de realitzar sessió
ordinària de l’Ajuntament Ple, sota
la presidència del Sr. Alcalde, Tomás
Ferrandis Moscardó, assistit pel
Secretari de la Corporació.
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 procedix al debat i votació dels
assumptes relacionats en l’Orde del
Dia fixat en la convocatòria, amb el
resultat següent:

(*) S’incorpora en el punt 7.

1.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
26/06/2014.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Corporació assistents, si tenen
alguna observació que realitzar a l’Acta de la sessió ordinària del Plenari de
l’Ajuntament, que va tindre lloc el dia 26 de juny de 2014, distribuïda junt amb la
convocatòria.
Pel Sr. Alcalde s’indica que hi ha un error en la data que apareix consignada,
sent la correcta la del 26 de juny de 2014.
Sotmesa a votació la referida Acta, resulta aprovada per la UNANIMITAT dels
deu membres presents, del total d’onze que conformen el nombre legal de la
Corporació.
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2.- DECRETS DISPOSATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.
Se n’adona dels Decrets numerats del 319, de 23/06/2014, al 378, de
28/07/2014.
Amb relació al Decret d’ordenació de pagaments, el Regidor Sr. De l’Asunción
Peiró, manifesta que la quantitat pagada per portar les “andes” el dia de la festivitat
de Sant Antoni, 380 €, és excessiva, i que, segons li consta a ell, si que havien
persones disposades a portar-les.
El Sr. Alcalde manifesta que cal tindre en consideració que no és cert que
hagueren persones que s’oferiren a portar les “andes”, i que es va haver de pagar
esta quantitat per a donar una solució.
3.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS DECRETS RELATIUS AL TALLER
D’OCUPACIÓ “XERESA, NOUS ESPAIS DE FUTUR”.
“Vista l’Orde 9/20214, de 16 de maig, 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 2014, com a iniciativa de formació dual en el marc del
Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
Vista la Resolució d’Alcaldia (Decret núm. 2014-0317, de data 19/06/2014),
per mitjà de la qual s’aprovava la memòria valorada per al programa de formació
Taller d’Ocupació “Xeresa, nous espais de futur”, per import de 145.056,96 € i
s’acordava sol·licitar ajuda econòmica de 130.551,26 € (equivalent al 90%), per a la
realització del dit programa.
Vista la Resolució d’Alcaldia (Decret núm. 2014-0348, de 08/07/2014), per
mitjà de la qual es rectifica el Decret núm. 2014-0317, de data 19/06/2014, en el
sentit que l’ajuda sol·licitada ho és per import de 145.056,96 €, sense perjuí del
compromís de l’Ajuntament de cobrir la part no subvencionada.
Per mitjà del present es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció d’Acord en
els termes que seguixen:
PRIMER: Ratificar la Resolució d’Alcaldia (Decret núm. 2014-0317, de data
19/06/2014), per mitjà de la qual s’aprovava la memòria valorada per al programa
de formació Taller d’Ocupació “Xeresa, nous espais de futur”, per import de
145.056,96 € i s’acordava sol·licitar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació
ajuda econòmica per a la realització del dit programa.
SEGON: Ratificar la Resolució d’Alcaldia (Decret núm. 2014-0348, de
08/07/2014), per mitjà de la qual es rectifica el Decret núm. 2014-0317, de data
19/06/2014, en el sentit que l’ajuda sol·licitada ho és per import de 145.056,96 €,
sense perjuí del compromís de l’Ajuntament de cobrir la part no subvencionada.
TERCER: Traslladar del present Acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació per al seu coneixement i efectes.”
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita resulta aprovada, en els
seus propis termes, per la unanimitat dels deu membres de la Corporació presents,
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Se n’adona de la proposta d’Acord del següent tenor literal (en valencià):

del total d’onze que conformen el seu nombre legal.
4.- INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS
PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010. TERMINI DE REFERÈNCIA: SEGON
TRIMESTRE DE 2014.
Se n’adona de l’informe sobre el compliment dels terminis previstos en la
Llei 15/2010, relatiu al segon trimestre de 2014, el resum de la qual és el següent:

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

2014/2T
Nombre
Import
25
38.052,05 €
64
138
202

43.769,84 €
204.953,16 €
248.723,00 €

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
“ROTONDA DE LA PELLERÍA”.
“Vist el Projecte d’Urbanització d’iniciativa municipal, per a execució de la
“Rotonda de La Pellería”, redactat per Pablo Aldeguer Muñoz, Arquitecte.
Vist l’informe tècnic emés sobre el mateix, així com l’informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir.
Considerant el que disposa l’article 152 de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, Urbanística Valenciana (LUV), del següent tenor literal: “Els Projectes
d’Urbanització definixen els detalls tècnics de les obres públiques previstes pels
Plans. Es redactaran amb precisió suficient per a poder, eventualment, executar-los
baix direcció de tècnic diferent del seu redactor. Tota obra pública d’urbanització, ja
siga Integrada o Aïllada, exigix l’elaboració d’un Projecte d’Urbanització, la seua
aprovació administrativa i la prèvia publicació d’esta en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana.”
Considerant que la informació pública s’ha realitzat en els termes regulats
en els articles 90.2 i 83.2.a) de la LUV, açò és: “a) Informació pública, per un
període mínim d’un mes, anunciada en el “Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana” i en un diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat. Durant este
termini, el projecte diligenciat del Pla haurà de trobar-se depositat, per a la seua
consulta pública, en l’Ajuntament o Ajuntaments afectats pel canvi d’ordenació”.
Resultant que durant el termini d’informació pública s’han presentat les
al·legacions següents:
- Registre d’entrada núm. 1033, de 08/07/2014: D. Juan Pedro Rodríguez
de l’Ángel, en representació de TALLERS XERTRUCKS, S.L., i de la
comunitat de propietaris del polígon Pellería.
- Registre d’entrada núm. 1077, de 18/07/2014: Cipriano Fluixá Castelló,
en representació de la comunitat de regants “Motor del Sindicat”.
Resultant que, amb data 24/07/2014, les referides al·legacions han sigut
informades favorablement pel tècnic redactor del Projecte d’Urbanització, fent-se
constar que això no suposar variació en els drets d’altres possibles afectats, ni de la
superfície de terreny a expropiar.
Per mitjà del present se sotmet a la consideració del Ple de la Corporació,
proposta d’Acord en els termes següents:
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Se n’adona de la proposta d’Acord del següent tenor literal (en valencià):

PRIMER. Estimar les al·legacions presentades en el període d’informació
pública, especificades en la part expositiva del present Acord, en relació amb
l’expedient d’aprovació del Projecte d’Urbanització “ROTONDA DE LA PELLERÍA”,
pels motius expressats en l’informe emés, amb data 24/07/2014, pel tècnic
redactor del projecte, del que es remetrà una còpia als interessats junt amb la
notificació del present Acord. En conseqüència, s’acorda introduir en el projecte les
modificacions indicades en el dit informe.
SEGON. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització “ROTONDA DE LA
PELLERÍA”, amb les modificacions resultants de les al·legacions admeses.
TERCER. Notificar el present Acord als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
QUART. Publicar el present Acord d’aprovació definitiva en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València.”
El Sr. Alcalde assenyala que el projecte d’urbanització es modifica com a
conseqüència d’haver-se informat favorablement les al·legacions presentades en
fase d’exposició al públic.
El Regidor Sr. De l’Asunción Peiró pregunta com van les negociacions amb
Diputació de València amb relació a aquest tema.
El Sr. Alcalde assenyala que les negociacions amb Diputació van bé, que
espera que en breu es puga aprovar el conveni singular per a execució de la
rotonda, igual que es va fer amb el conveni aprovat per a la realització del camp de
gespa artificial en la present legislatura.
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, resulta aprovada per la
unanimitat dels deu membres de la Corporació presents, dels onze que conformen
el seu nombre legal.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC
“RESTAURACIÓN DEL TEJADO. CASA DE LA SERVANA.”

DE

L’OBRA

“Vist el projecte tècnic d’obres ordinàries que seguidament s’hi especificarà.
Considerant el que disposa l’article 121 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre), segons el qual
l’adjudicació d’un contracte d’obres requerirà la prèvia elaboració, supervisió,
aprovació i replantejament del corresponent projecte que definirà amb precisió
l’objecte del contracte. En este cas concret, no és necessària la supervisió del
projecte, tenint en compte que la quantia de les obres és inferior a 350.000 euros.
Per mitjà del present se sotmet a la consideració del Ple de la Corporació,
proposta d’Acord en els termes següents:
PRIMER: Aprovar el projecte tècnic d’obres ordinàries “RESTAURACIÓN DE
TEJADO. CASA DE LA SERVANA”, signat, amb data 22/07/2014, per Pablo Aldeguer
Muñoz, Arquitecte, adequat a l’actuació subvencionada per Diputació de València,
en expedient núm. 1/2013 tramitat pel Servici de Cooperació Municipal, Restauració
de Béns Culturals, PID i PIC, amb destí a la realització d’obres de restauració per a
la conservació d’immobles de la província de València que posseïsquen valors
històrics, artístics o d’interès local, per a l’exercici 2013.
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Se n’adona de la proposta d’Acord del següent tenor literal:

SEGON: Donar trasllat del present Acord a Diputació de València, Secció de
Restauració de Béns Culturals PID i PIC, per al seu coneixement i efectes.”
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita resulta aprovada per la
unanimitat dels deu Regidors assistents, dels onze que conformen el nombre legal
de la Corporació.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER A ARRENDAMENT DE SOLAR
MUNICIPAL DE CARÀCTER PATRIMONIAL.

“Vista la necessitat d’este Ajuntament d’arrendar un bé municipal de
caràcter patrimonial, sent concretament el següent: Solar edificable, en sòl urbà
industrial del SUNP-1 del PGOU de Xeresa, amb una superfície computable de 1.134
m2, de forma irregular, amb accés des del carrer núm. 4 (actualment carrer Mestre
d’Aixa), i que linda: front amb carrer Mestre d’Aixa, fons amb barranc de la Martina,
dreta amb unitat 6, i esquerra amb zona verda SLJ7.
Vist que es va emetre Informe pels Servicis Tècnics Municipals, sobre les
característiques i ubicació que ha de tindre el bé immoble que es vaja a adquirir i
una valoració aproximada del mateix.
Vist l’informe emés per la Secretaria-Intervención municipal, sobre legislació
aplicable, procediment que s’ha de seguir, i percentatge que suposa l’arrendament
en relació amb els recursos ordinaris del Pressupost vigent.
Considerant el que disposa l’article 94 i en la Disposició Addicional Segona
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es proposa el següent Acord:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, per mitjà de concurs, per a
l’arrendament de solar edificable, en sòl urbà industrial del SUNP-1 del PGOU de
Xeresa, amb una superfície computable de 1.134 m2, de forma irregular, amb accés
des del carrer núm. 4 (actualment carrer Mestre d’Aixa), i que linda: front amb
carrer Mestre d’Aixa, fons amb barranc de la Martina, dreta amb unitat 6, i esquerra
amb zona verda SLJ7.
SEGON: Aprovar el Plec de Condicions que regirà l’arrendament del bé per
concurs, en els termes que figuren en l’expedient.
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil
de contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze dies els
interessats puguen presentar les ofertes que estimen pertinents.”
El Sr. Alcalde assenyala que la parcel·la objecte de l’expedient és la
coneguda com “la Garrrofera”, que va ser objecte d’una modificació urbanística per
a passar a ser d’ús industrial, i que es va intentar alienar quedant deserta la
licitació. Continua indicant el Sr. Alcalde que segons pareix sí que hi ha interessats a
llogar la parcel·la, per la qual cosa es proposa aprovar una licitació pública perquè
es puguen presentar pliques, sent la intenció de l’Ajuntament no sols obtindre una
renda per lloguer, sinó també que la parcel·la es dedique a una activitat
empresarial, i preferiblement a una activitat nova de servicis en el municipi.
El Regidor Sr. De l’Asunción Peiró pregunta si es complirà el que establix el
Plec de condicions, en el sentit que es constituirà una Mesa de Contractació amb
participació de tots els grups municipals.
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Se n’adona de la proposta d’Acord del següent tenor literal (en valencià):

El Sr. Alcalde assenyala que complirà amb tot el que assenyale el Plec, i que
si no fóra així ell ho podria denunciar.
El Regidor Sr. De l’Asunción Peiró assenyala que en la present legislatura a
penes ha hagut Meses de contractació,
El Sr. Alcalde indica que la gran majoria de contractes són menors o
negociats sense publicitat, sense que existisca obligació de constituir Mesa de
Contractació en atenció a l’escassa quantia dels mateixos. Així mateix, assenyala el
Sr. Alcalde que al principi de la legislatura va delegar la competència per a
contractar en el Regidor d’Agricultura, per a obres relacionades amb la dita matèria,
i en el Regidor d’Urbanisme, per a la resta d’obres, per la qual cosa ell no té res a
veure amb les contractacions d’obres municipals.
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, s’obtenen 8 vots a favor
(Compromís i PSOE), i 3 abstencions (PP), resultant aprovada, en els seus propis
termes, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
8.- DETERMINACIÓ DELS DIES NO LECTIUS DE CARÀCTER LOCAL PER AL
CURS ESCOLAR 2014/2015.
“Vist l’escrit presentat pel centre educatiu, d’infantil i primària, SANT
ANTONI DE PÀDUA, d’esta localitat, d’1 de juliol de 2014, pel qual es comunica que
el Consell Escolar del Centre va aprovar, com a dies no lectius de caràcter local, per
al pròxim curs 2014-2015, els següents: 10 d’octubre de 2014, 20 de març de 2015
i 30 d’abril de 2015.
Vista la Resolució de 20 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i
Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic
20104-2015.
Per allò que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple de la
Corporació, proposta d’Acord en els termes següents:
PRIMER: Traslladar a la Conselleria d’Educació (Direcció General de Centres
i Personal Docent), de la proposta de determinació dels dies no lectius de caràcter
local, per al pròxim curs 2014-2015, sent els següents: 10 d’octubre de 2014, 20 de
març de 2015 i 30 d’abril de 2015.
SEGON: Notificar el present Acord al centre SANT ANTONI DE PÀDUA, d’esta
localitat, per al seu coneixement i efectes.”
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.
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP, AMB RELACIÓ A LES
TALLS VALENCIANES.
Se n’adona de la Moció presentada pel grup municipal del PP del següent
tenor literal (en valencià):
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“MOCIÓ
Que presenta D. Salvador de l’Assumpció Peiró, Portaveu del Grup Municipal Popular a
Xeresa en nom i representació del mateix, per mitjà del present escrit, i fent ús de les
atribucions que li conferix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals (aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre),
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nostra Democràcia, assentada en la Constitució de 1978 i el desplegament
normatiu que naix d’ella com l’Estat de les Autonomies i el nostre Estatut
d'Autonomia, s’ha consolidat al llarg d’estos anys com un garant de llibertats,
benestar, concòrdia i creixement econòmic. Mai abans en la Història d’Espanya havíem
viscut un període de prosperitat i estabilitat institucional tan llarg en els últims segles.
No obstant això, la societat avança i la nostra cultura democràtica amb ella, i en estos
moments els ciutadans ens exigixen nous models de participació política, així com
mesures encaminades a reforçar les conductes exemplars de la classe política i
l’austeritat en l’exercici dels seus càrrecs.
En este sentit, El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha proposat un gran acord
a les forces de l’oposició per a reforçar i millorar la representació del nostre
autogovern en els Corts Valencianes per mitjà d’una reforma de la Llei Electoral i una
reducció del nombre de diputats.
La reducció del nombre de diputats és un pas més en l’objectiu que ens reclamen els
ciutadans i que està desenrotllant la Generalitat de construir una administració
autonòmica més austera però al mateix temps més eficient, que siga capaç de fer més
amb menys. De la mateixa manera que s’han fusionat i suprimit organismes públics i
es continua oferint un servici públic de qualitat, 79 diputats poden realitzar el treball
òptim que ara exercixen 99, sense que això supose cap menyscabament a la pluralitat
i el treball de Les Corts.
La reducció de diputats és un pas que a més ja han emprés altres comunitats
autònomes i que en el cas de la Comunitat Valenciana suposaria un estalvi de
1.387.440 euros anuals.
Així mateix, ha arribat l’hora de plantejar canvis en l’elecció i condicions d’estos
diputats. La societat ens exigix més compromís, connexió i proximitat amb els
representants polítics. Fins ara, per mitjà del sistema d’elecció de llistes, alguns
diputats eren triats i després no responien davant dels seus electors, perquè l’elector
vota guiat pel cap de llista i els primers llocs.
El President Fabra proposa una reforma electoral on almenys un terç dels diputats de
Les Corts (33 amb l’actual sistema, 26 si es reduïren a 79 diputats) siguen triats per
sufragi directe per mitjà de circumscripcions uninominales. Estes circumscripcions
respondrien a una representació demogràfica, geogràfica i cultural de les comarques
valencianes perquè tots els valencians estigueren representats per un diputat triat de
forma directa. Amb este sistema, semblant a què empren les Diputacions amb els
partits judicials però amb l’avantatge que els ciutadans els triarien directament, en un
papereta a part, el diputat en qüestió seria l’encarregat de defendre en Les Corts les
propostes, necessitats i problemes de la seua comarca o circumscripció, i el més
important, hauria de respondre davant d’ells, no cada quatre anys, sinó estar en
contacte permanent. Els ciutadans, per la seua banda, tindrien un representant
directe amb què tractar, exposar-li els seus problemes i que els servira d’enllaç entre
la comarca i l’administració autonòmica.
S’obriria així mateix la possibilitat que ciutadans independents (no afiliats a un partit)
d’una circumscripció, per mitjà d’una plataforma d’electors o qualsevol altre sistema,
pogueren presentar-se per a ser triats com a diputats pels seus veïns i defendre els
seus interessos.

S’obriria així mateix la possibilitat que ciutadans independents (no afiliats a un partit)
d’una circumscripció, per mitjà d’una plataforma d’electors o qualsevol altre sistema,
pogueren presentar-se per a ser triats com a diputats pels seus veïns i defendre els
seus interessos.
En addició a tot açò, el president Fabra s’ha compromés també a acordar la possible
supressió de l’aforament dels diputats autonòmics. És cert que l’aforament és una
garantia judicial que es dóna als càrrecs públics, però també que a nivell autonòmic
pot considerar-se un privilegi innecessari que suposa un tracte diferent del de la resta
de ciutadans i que, de vegades, en compte de facilitar la labor de la Justícia el que fa
és obstaculitzar-la.
Cal obrir Les Corts als ciutadans, no sols amb el canvi d’elecció d’un terç dels diputats,
sinó en el seu propi funcionament. Per això, el president Fabra també ha proposat
impulsar l’activitat de Les Corts amb un calendari de treball més ampli durant tot l’any
i on els diferents col·lectius i associacions puguen anar al Parlament a presentar les
seues iniciatives als grups polítics perquè estos puguen arreplegar-les i debatre-les en
les següents sessions, o discutir-les amb ells en en les comissions legislatives o en la
comissió de participació ciutadana.
Per a això a més es planteja un nou Projecte de Llei d’Iniciativa Legislativa Popular que
rebaix el nombre de firmes necessàries per a accedir a esta fórmula a la mitat, de
50.000 a 25.000, i facilitant la presentació de les mateixes, i obrint la possibilitat a què
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En addició a tot açò, el president Fabra s’ha compromés també a acordar la possible
supressió de l’aforament dels diputats autonòmics. És cert que l’aforament és una
garantia judicial que es dóna als càrrecs públics, però també que a nivell autonòmic
pot considerar-se un privilegi innecessari que suposa un tracte diferent del de la resta
de ciutadans i que, de vegades, en compte de facilitar la labor de la Justícia el que fa
és obstaculitzar-la. Amb este sistema, semblant a què empren les Diputacions amb els
partits judicials però amb l’avantatge que els ciutadans els triarien directament, en un
papereta a part, el diputat en qüestió seria l’encarregat de defendre en Les Corts les
propostes, necessitats i problemes de la seua comarca o circumscripció, i el més
important, hauria de respondre davant d’ells, no cada quatre anys, sinó estar en
contacte permanent. Els ciutadans, per la seua banda, tindrien un representant directe
amb què tractar, exposar-li els seus problemes i que els servira d’enllaç entre la
comarca i l’administració autonòmica.
S’obriria així mateix la possibilitat que ciutadans independents (no afiliats a un partit)
d’una circumscripció, per mitjà d’una plataforma d’electors o qualsevol altre sistema,
pogueren presentar-se per a ser triats com a diputats pels seus veïns i defendre els
seus interessos.
En addició a tot açò, el president Fabra s’ha compromés també a acordar la possible
supressió de l’aforament dels diputats autonòmics. És cert que l’aforament és una
garantia judicial que es dóna als càrrecs públics, però també que a nivell autonòmic
pot considerar-se un privilegi innecessari que suposa un tracte diferent del de la resta
de ciutadans i que, de vegades, en compte de facilitar la labor de la Justícia el que fa
és obstaculitzar-la.
Amb este sistema, semblant a què empren les Diputacions amb els partits judicials
però amb l’avantatge que els ciutadans els triarien directament, en un papereta a
part, el diputat en qüestió seria l’encarregat de defendre en Les Corts les propostes,
necessitats i problemes de la seua comarca o circumscripció, i el més important,
hauria de respondre davant d’ells, no cada quatre anys, sinó estar en contacte
permanent. Els ciutadans, per la seua banda, tindrien un representant directe amb
què tractar, exposar-li els seus problemes i que els servira d’enllaç entre la comarca i
l’administració autonòmica.

els proponents de la ILP puguen intervindre en Les Corts i respondre a les preguntes
dels diputats en les comissions o ponències corresponents.
Hem de canviar les coses i reaccionar al que ens demanen els ciutadans: major
participació i exemplaritat. La política no pot continuar sent considerada com a part
del problema, sinó com el que és, part de la solució. Per això, les mesures abans
enumerades pretenen tornar a reconciliar la política amb el ciutadà i respondre als
reptes que ens planteja en l’actualitat nostra Democràcia.
ACORDS
PRIMER. Que el Ple mostre la seua adhesió a les propostes de reducció del nombre
diputats de Les Corts de 99 a 79, a la reforma de la Llei Electoral Valenciana per a
introduir un nou sistema electoral que permeta l’elecció, del menys, un terç dels
Diputats de Les Corts, de forma directa en circumscripcions uninominales de
caràcter comarcal; a la supressió de l’aforament dels Diputats autonòmics; a
rebaixar de 50.000 a 25.000 el nombre de firmes necessàries per a exercir la
iniciativa legislativa popular, i a la reforma del Reglament de Les Corts per a
possibilitar la participació ciutadana en els Projectes i Proposicions de Llei que es
tramiten.
SEGON. Que d’este acord es done compte a Les Corts Valencianes, instant a les
forces polítiques amb representació parlamentària a aconseguir l’acord necessari
per a fer possibles estes reformes i qualsevol altra que es plantege per part de les
diferents administracions públiques encaminades a millorar la participació
ciutadana, l’elecció directa i la qualitat democràtica.”
A continuació el Sr. Alcalde concedix el torn de paraula al Sr. De l’Asunción
Peiró perquè explique la proposta d’Acord que sotmet a la consideració del Plenari
de la Corporació.
A continuació el grup municipal Compromís dóna compte de les esmenes
següents:

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ
Que es substituïsca el punt 1 de l’esmentada proposta d’acord per la
següent:
“Que l’Ajuntament de Xeresa manifeste el seu acord amb les següents
propostes de reforma de la Llei Electoral presentades a les Corts Valencianes, pels
diferents grups polítics representants:
1. Reducció del nombre de diputats de les Corts de 99 a 79.
2. Reducció dràstica dels alts càrrecs, i dels càrrecs de confiança.
3. Obligatorietat de que els alts càrrecs (Consellers, Secretaris autonòmics,
subsecretaris autonòmics i directors generals) siguen diputats.
4. Supressió inmediata de l’aforament dels Diputats Autonòmics.
5. Llistes obertes.
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“Tomàs Ferrandis Moscardó, portaveu de Compromís a l’Ajuntament de
Xeresa, davant la Moció del Grup Municipal Popular, per a donar suport a la reforma
de la Llei Electoral Valenciana proposada pel Govern de la Generalitat Valenciana,
presenta les esmenes següents:

6. Eliminació del mètode d’Hont i substitució pel mètode de Hare per a
l’obtenció d’escons.
7. Desaparició de les barreres electorals. Tan l’autonòmica com les tres
provincials.
8. Circumscripció electoral única del País Valencià.
9. Rebaixa de 50.000 a 5.000 el nombre de signatures necessàries per a
exercir la iniciativa legislativa popular.
10. Reforma del Reglament de les Corts per a possibilitar la participació
ciutadana en els Projectes i Proposicions de Llei que es tramiten.
11. Desenvolupament de les noves tecnologies per afavorir el vot electrònic.
ESMENA DE MODIFICACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’acord amb l’esmena anterior caldria modificar l’exposició de motius amb
les següents modificacions:
a) On diu: “El President Fabra se ha comprometido a acordar la POSIBLE
supresión del aforamiento”. Que diga: “El Plenari de l’Ajuntament de Xeresa
considerem URGENT I NECESSÀRIA la supressió de l’aforament dels diputats
autonòmics”.
b) On diu: “PUEDE considerarse un privilegio innecesario”. Que diga: “El
Plenari de l’Ajuntament de Xeresa ho CONSIDEREM un privilegi innecesari.”
c) On diu: “que se rebaje el nombre de firmas necesarias para acceder a ….
De 50.000 a 25.000”. Que diga “de 50.000 a 5.000”.
d) On diu “y sigue ofreciendo un servicio público de calidad”. Eliminar-ho.
e) “El Presidente Fabra propone una reforma electoral donde al menos …//…
entre la comarca y la administración autonómica”.
Seguidament el Sr. Alcalde explica en què consistix cada una de les
modificacions que proposa amb relació a la proposta d’Acord del grup municipal del
Partit Popular.

10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, EN SUPORT A LES
COOPERATIVES DE CRÈDIT I LES CAIXES RURALS VALENCIANES.
Se n’adona de la proposta d’Acord del següent tenor literal:
“TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ, PORTAVEU
DEL GRUP COMPROMÍS A
L’AJUNTAMENT DE XERESA, A L'EMPARA D’ALLÒ QUE ESTABLEIX LA LLEI
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL I EL DECRET 2568/1986
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS,
PRESENTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT
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Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, presentada pel grup
municipal del PP, amb les modificacions resultants de les esmenes formulades pel
grup municipal Compromís, resulta aprovada per la unanimitat dels onze membres
de la Corporació presents, que conformen el seu nombre legal.

MOCIÓ DE SUPORT A LES COOPERATIVES DE CRÈDIT I LES CAIXES RURALS
VALENCIANES

El procés de reestructuració del sistema financer realitzat al conjunt de l’Estat
espanyol durant el període de crisi econòmica ha suposat la desaparició de la
major part de les caixes d’estalvis valencianes i
podria posar en perill el
manteniment de les cooperatives de crèdit i caixes rurals que encara existeixen
atès que el Govern Espanyol pretén amb un nou Real Decret obligar-les a
fusionar-se i convertir-se en bancs.
Actualment, el sistema bancari valencià està composat per una caixa d’estalvis,
Caixa Ontinyent, i 31 caixes rurals/cooperatives de crèdit, de les quals, 18 estan
integrades en el Grupo Cooperativo Cajamar, 8 formen part de la Asociación
Española de Cajas Rurales i 5 no formen part de cap dels dos grups però han
adquirit participacions del Banco de Crédito Social Cooperativo constituït per
Cajamar. Aquestes 31 caixes rurals/cooperatives de crèdit suposen una quota de
mercat del 12% dels dipòsits i del 9% dels crèdits del sistema bancari valencià, amb
310 oficines, 1.525 treballadors, 6.000 milions d’euros en crèdits i 5.700 milions
d’euros en dipòsits.
Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit són necessàries per a la recuperació
de l’economia valenciana. Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit són
entitats financeres dedicades preferentment al finançament: del món rural de les
cooperatives valencianes, i també dels sectors industrial i de serveis, amb una forta
tradició històrica al nostre país.
Es tracta d’entitats financeres directament vinculades a les necessitats creditores
de sectors estratègics per a l’economia valenciana com l’agricultura, la indústria i
els serveis i que tenen el seu origen en el model europeu de les Cooperatives de
Crèdit i Caixes Rurals. Són entitats financeres arrelades al territori, la seua activitat
bancària està dirigida al finançament de l’economia real i productiva, en particular
a les empreses locals i l’emprenedoria, i una part dels seues beneficis econòmics es
reverteixen a la societat a través del patrocini d’activitats socials, culturals i
artístiques de la comunitat local.
La bancarització de les cooperatives de crèdit i les caixes rurals suposarà la seua
desaparició i la consolidació d’un model de banca comercial de grans dimensions, la
qual cosa esdevindrà en un sector bancari fortament concentrat i un mercat
oligopolístic dominat per 6 grans bancs. Les caixes rurals i les cooperatives de
crèdit són entitats financeres independents sòlides i viables destinades a cobrir les
necessitats financeres dels xicotets estalviadors i de les xicotetes i mitjanes
empreses. Cap caixa rural/cooperativa de crèdit ha necessitat ser rescatada ni ha
rebut diners públics durant la crisi actual i la majoria compleixen amb les
exigències de capital i de solvència imposades per la Unió Europea.
L’economia valenciana necessita una banca pròpia i socialment responsable que
desenvolupe la seua activitat financera en els àmbits local i comarcal amb un
model de gestió de proximitat i democràtic i els poder públics han de garantir
aquest tipus de banca.
I és per això que L’Ajuntament de Xeresa,
ACORDA:
PRIMER: Exigir a les Administracions Públiques i als Governs (Autonòmic i Central)
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

que garantisquen la continuïtat de les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit. El
sistema econòmic i social de la Comunitat Valenciana necessita d’una banca pròpia
valenciana com ara les caixes rurals i les Cooperatives de Crèdit.
SEGON: Instar el Govern València que mitjançant la Conselleria d’Economia
garantisca el futur de les caixes rurals i cooperatives de crèdit valencianes i a
l’Institut Valencià de Finances per què l’instrument al servei del finançament de
l’economia valenciana i al servei del funcionament de les caixes rurals i les
cooperatives de crèdit, i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries.
TERCER: Es done trasllat a totes les Caixes Rurals i Cooperatives de Crèdit
valencianes del resultat de la votació, així com al Ministerio de Economia y al de
Hacienda y Administraciones Públicas, a la Conselleria d’Hisenda, a la Confederació
de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, a les Cambres de Comerç de la
Comunitat Valenciana i al Banco de España.”
El Regidor Sr. De l’Asunción Peiró assenyala que el Consell de la Comunitat
Valenciana és el primer a vetlar per la continuïtat de les Caixes Rurals i
Cooperatives de Crèdit, i que per eixe motiu ha elevat a les Corts valencianes una
proposta de Resolució per a la defensa de les Caixes Rurals i Cooperatives de Crèdit,
per la qual cosa no se li pot retraure no fer res per a garantir la seua continuïtat. Per
este motiu, indica el Regidor Sr. De l’Asunción Peiró, el grup municipal del PP votarà
en contra.
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita s’obtenen 8 vots a favor
(Compromís, i PSOE), i 3 en contra (PP), pel que la mateixa resulta aprovada, en els
seus propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
11- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, DEMANANT LA
MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE TELECOMUNICACIONS PEL QUE ES REFERIX AL
PAPER DELS AJUNTAMENTS.
Se n’adona de la proposta d’Acord del següent tenor literal:

MOCIÓ
La nova llei general de telecomunicacions, aprovada al Congrés gràcies als
vots de PP, PSOE i CiU, facilita a les operadores l'expropiació forçosa de terrats
particulars i altres propietats privades i públiques per a la col·locació d'antenes de
telefonia mòbil « quan resulte necessari per a la instal·lació de la xarxa i no hi hagi
una altra alternativa tècnica o econòmicament viable». Des de Compromís
considerem que amb aquesta llei es deixa als ciutadans desemparats i lleva tota
competència als ajuntaments.
En l'anterior llei ja constava la figura de l'expropiació forçosa, però amb prou
feines tenia rellevància i en la pràctica era impossible aplicar-la si els ajuntaments
s'oposaven. Ara sí que l'han posat en valor, i a més han despullat de competències
als municipis, ja que aquestes xarxes són considerades determinacions
estructurants, pel que són obres d'interès general, i estan al mateix nivell que un
hospital o que una carretera».
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“Tomàs Ferrandis Moscardó, com a portaveu adjunta del Grup Municipal de
Compromís per l’Ajuntament de Xeresa, proposa l'adopció de la següent:

A partir d'ara, tampoc serà necessari que els ajuntaments atorguen llicències
municipals d'obres i d'activitat perquè les companyies puguen instal·lar les antenes,
ni tampoc caldrà realitzar estudis d'impacte ambiental, ja que n'hi haurà prou amb
que el Ministeri de Indústria hagi aprovat prèviament un pla de desplegament o
instal·lació de xarxa en el qual es contemplen aquestes infraestructures. Les
companyies només estan obligades a presentar una "declaració de responsabilitat”
en la qual certifiquen que compleixen els requisits exigits per la nova llei.
Es deixa als veïns sense mecanismes per defensar-se davant la col·locació
d'antenes.
Per tant, se sotmet a la consideració del Plenari l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Rebutjar la modificació de la llei general de Telecomunicacions pel
perjuí que causa a l’administració local amb el conflicte de competències que crea,
en quan al control i autorització de la instal·lació d’aparells de distribució de la
senyal de telefonia i la manca de control ambiental que es produirà sobre les
mateixes en quan a les radiacions electromagnètiques que produeixen.
SEGON.- Instar al Govern Espanyol a la modificació de la Llei general de
Telecomunicacions, de manera que permeta als ajuntaments formar part del procés
d'instal·lació d'antenes, per garantir d'aquesta manera mecanismes de defensa de
la ciutadania davant de les companyies de telefonia.”

El Sr. Alcalde assenyala que resulta irrellevant que hi haja consens quasi total,
que la modificació aprovada sí que ha llevat competències als Ajuntaments, i que
l’exemple de la manera en què actuen les companyies del sector ho tenim a Xeresa,
només veient l’ocupació que han dut a terme amb antenes i equips de
telecomunicacions en la muntanya Mondúver.
Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita s’obté 8 vots a favor
(Compromís, i PSOE), i 3 en contra (PP), pel que la mateixa resulta aprovada, en els
seus propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, AMB
L’EXEMPCIÓ DE l’IVA EN ELS SERVICIS D’ATENCIÓ INFANTIL.

RELACIÓ

A

Se n’adona de la proposta d’Acord del següent tenor literal:
“TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ, com a portaveu del Grup Municipal de
Compromís per Xeresa, proposa l'adopció de la següent:
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El Regidor Sr. De l’Asunción Peiró assenyala que el grup municipal del PP
votarà en contra, perquè la modificació de la Llei de Telecomunicacions es va
aprovar per un consens quasi total dels grups polítics representats en les Corts
Generals, i perquè no és cert que els Ajuntaments perden totes les seues
competències en esta matèria, tal com s’explica en una circular elaborada per la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Per part de la Comissió Europea s’ha obert un procediment d’investigació
contra el govern d’Espanya pel fet que es factura l'IVA als servicis d'atenció infantil
en horari extraescolar, per exemple els menjadors dels col·legis i escoles, quan la
legislació europea permet eximir-los d'aquest impost.
A l'Estat Espanyol, el Ministeri d'Hisenda ha establert que els serveis de
menjador i activitats extraescolars es facturaran amb el 21% d'IVA per a l'alumnat
major de sis anys i amb el 10% per als menors d'eixa edat, quan eixa interpretació
sembla que és contrària a la legislació de la UE, donat que, com s’ha denunciat,
"menyscaba la labor de les entitats del sector social dedicades a les prestacions de
serveis directament relacionades amb l'educació de xiquets i joves " i a més
"trasllada una dura càrrega impositiva a les famílies", que és especialment onerosa
en els actuals moments econòmics que patim.
El comissari de Fiscalitat de la Unió Europea considera que com a serveis
d'atenció infantil (que inclouen l'atenció dels xiquets en edat preescolar i dels
xiquets en edat escolar fora de l'horari lectiu) poden considerar-se la prestació d'un
servei que entra en l'àmbit de l'assistència social i de la seguretat social, així com la
protecció de la infància i dels joves, la qual cosa permetria considerar-los exempts
d'IVA, i per això ha manifestat que "la Comissió té la intenció de posar-se en
contacte amb les autoritats espanyoles per a sol·licitar informació sobre l'aplicació
d'estes exempcions en relació amb els serveis esmentats en la pregunta en el dit
Estat membre".
L’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, ha suposat un
increment molt elevat en el tipus impositiu de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA),
que ha afectat molt a tots els sectors socials i productius, amb especial incidència
en el sector de la cultura i de l’educació. Cal recordar que les empreses que han de
pagar eixe IVA, el repercuteixen a les famílies dels usuaris i que, per tant, incideix
directament en la qualitat de vida i en l'accés als serveis prestats.
Per la qual cosa es sotmet a la consideració del Plenari proposta d’Acord en
els següents termes:
 Instar al Govern d’Espanya que reconega l’exempció fiscal a efectes de l’IVA
per als serveis d'atenció infantil en horari extraescolar, com per exemple els
menjadors dels col·legis i escoles matineres i d'activitats extraescolars, tot
ajustant-se a les determinacions de la normativa europea.
 Demanar al Consell que inste al govern d’Espanya a realitzar eixa
modificació legislativa.
 Notificar aquest acord a la presidència del Govern espanyol i al Consell.”
El Regidor Sr. De l’Asunción Peiró, assenyala que no és cert que la Comissió
Euopea haja obert una investigació al Govern d’Espanya, per aplicar l’IVA als
servicis d’atenció infantil en horari extraescolar, sinó que ha demanat informació de
manera informal, i que la normativa espanyola ja s’ha adaptat a la directiva
europea.
El Sr. Alcalde assenyala que és una incongruència que la Comissió Europea
demane informació de manera informal, i que és cert que s’esta reconeixent
l’exempció fiscal, als efectes de l’IVA, però només per als servicis d’atenció infantil
que tenen lloc en horari escolar, i no per als que es desenrotllen en horari
extraescolar.
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MOCIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita s’obtenen 8 vots a favor
(Compromís, i PSOE), i 3 en contra (PP), pel que la mateixa resulta aprovada, en els
seus propis termes, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, AMB RELACIÓ A L’ORDE
QUE CONVOCA AJUDES PER A L’ATENCIÓ DELS MENORS EN PERÍODE
ESTIVAL.
Se n’adona de la proposta d’Acord del següent tenor literal:

Tot i que la Conselleria de Benestar Social anunciava que des de fa mesos
estava treballant en el disseny d’un programa per tal d’assegurar l’atenció a
menors en situació d’especial vulnerabilitat durant l’estiu (concretament juliol i
agost) la veritat es que fins al dia 18 de juny no hi hagut cap Orde publicada que
regulara aquest programa, i quan finalment s’ha publicat, aquesta conté greus
mancances.
En primer lloc, el disseny del programa ha consistit estrictament en la
“promesa” de dotar econòmicament als ajuntaments que ja tinguen programats
escoles d’estiu; es a dir, la Conselleria deixa en mans dels ajuntaments la
possibilitat de que els i les menors gaudisquen d’aquest tipus de programa sense
facilitar la tasca als municipis. Una de les principals mancances d’aquesta Orde
14/2014 és que no posa a disposició dels municipis un disseny d’escoles d’estiu
integradores al qual els ajuntaments fàcilment pugueren traslladar als seus termes
municipals; es més, tota la responsabilitat de que els xiquets i xiquetes puguen
accedir tant a les activitats lúdiques com a una alimentació diària i correcta la deixa
en mans dels ajuntaments que són els que en solament 5 dies hàbils (que han
donat per a la presentació de sol·licituds) hauran de promoure aquest tipus
d’escoles d’estiu i activitats, informar la ciutadania, inscriure els menors
beneficiaris dels programes i presentar els diversos certificats i models que
requereix l’ordre. Novament son les entitats locals on recauen aquestes
competències tot i que a les clares, aquestes podrien esdevenir en competències
“impròpies” a les que Montoro fa al·lusió en la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de
racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Per altra banda, tot i que el Pla s’ha denominat com a “programa d’atenció a
les necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies”, la realitat és que
l’orde que regula aquest programa és poc integradora i molt excloent, ja que
solament atén a criteris de renda (que fixa en un màxim de renda anual de les
unitats econòmiques de convivència de 5007,80 euros) i deixa fora per exemple a
menors víctimes de violència de gènere, menors que conviuen amb famílies
educadores, menors que resideixen en centres de la Generalitat i menors amb
discapacitat els quals per a COMPROMÍS són tot ells casos en els quals la
vulnerabilitat, la desigualtat i l’exclusió social és més que manifesta en la majoria
d’ocasions.
Per últim, cal senyalar que tot i que s’havia anunciat que tant el Ministeri
com la Conselleria treballaven per un Pla integrador de menors i que conciliarà vida
familiar i laboral a banda d’assegurar una alimentació correcta als xiquets i
xiquetes d’entre 3 i 16 anys la veritat es que la Conselleria de Benestar Social s’ha
desentès completament d’aquestos menors i estipula que siguen els ajuntaments
amb més de 20.000 habitants els que dissenyen aquestes escoles d’estiu sense ni
tan sols regular el pagament efectiu i immediat d’aquestes escoles, sense posar a
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“Tomàs Ferrandis Moscardó, portaveu del Grup Municipal Compromís,
atenent el que disposen els articles 97 i 91.4 del ROFJ (RD 2568/1986),
presenten al Ple de l’Ajuntament la moció següent:

disposició dels municipis les eines necessàries (com podrien ser albergs de la xarxa
de la Generalitat, disposició de centres escolars i/o instituts, equipament, ampliació
del programes de menjar a casa, etc) i deixant fora a tot un seguit de menors que
queden exclosos d’aquest programa tot i les especials circumstàncies de
vulnerabilitat social per les quals travessen.
Pels motius abans esmentats, el Grup municipal Compromís, per tal de
debatre i, si escau, aprovar el següents,
ACORDS
PRIMER. L’Ajuntament de Xeresa insta la Conselleria de Benestar Social a
complementar l’Orde 14/2014 del 16 de juny per la qual es regulen i convoquen
ajudes per al desenvolupament de programes d’atenció de necessitats i inclusió
social a menors i les seues famílies en període estival per a l’any 2014, de manera
que entre els requisits dels menors i unitats de convivència s’incloguen també
altres supòsits que contemplen per exemple, a menors amb mesura guarda i tutela
de la Generalitat, aquells que estan en situació d’acolliment amb famílies
educadores, menors amb discapacitat, víctimes de violència de gènere, etc.
SEGON. L’Ajuntament de Xeresa insta la Conselleria de Benestar Social a
ampliar els terminis de presentació als ajuntaments així com també a un millor
disseny d’aquest programa d’atenció de necessitats i inclusió social a menors i les
seues famílies en període estival de manera i forma que es facilite als municipis les
eines i ferramentes per tal que puguen acollir-se a d’aquest programa.”
El Regidor Sr. De l’Asunción Peiró assenyala que tant Generalitat Valenciana,
com a Diputació de València, han convocat programes d’ajudes per a l’atenció de
menors en període estival, i que l’Ajuntament de Xeresa no ha sol·licitat la
corresponent subvenció a l’ens provincial.
El Sr. Alcalde manifesta que els Servicis Socials municipals van estar
analitzant la convocatòria d’ajudes per part de Diputació de València, i que
finalment no és va sol·licitar pel fet que, afortunadament, a Xeresa no hi ha casos
de malnutrició infantil.

14.- 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 Ple per raons d’urgència, algun
assumpte no comprés en l’Orde del Dia que acompanyava a la convocatòria i que
no tinga cabuda en el punt de precs i preguntes, de conformitat amb el que disposa
l’article 91.4 del ROFRJEL.
No es va proposar proposta cap d’Acord per cap dels grups municipals.
No obstant això, pel Sr. Alcalde se n’adona de l’escrit presentat per
l’adjudicatari del contracte per al manteniment del poliesportiu municipal i
explotació del bar cafeteria, amb registre d’entrada núm. 1161, de data
30/07/2014, per mitjà del qual se n’adona de que per causes alienes a la seua
voluntat ve obligat a renunciar al dit contracte, alliberant a l’Ajuntament de Xeresa
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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.

a formalitzar un altre de nou amb qui considere o entenga com millor per a la
corporació municipal.
La Corporació queda assabentada del desistiment de l’adjudicatari del
contracte per al manteniment del poliesportiu municipal i explotació del bar
cafeteria, als efectes escaients.
Amb relació al dit assumpte, el Regidor Sr. De l’Asunción Peiró expressa la
seua queixa per no haver-se-li facilitat còpia del contracte formalitzat per
l’Ajuntament, havent-se-li entregat còpia de l’anunci de formalització que es va
publicar en el perfil del contractant, per a preservar dades de caràcter personal.
El Sr. Alcalde assenyala que si no se li va entregar còpia del contracte, sinó
de l’anunci de formalització, no va ser per decisió d’ell, sinó perquè el Secretari
municipal li va informar que era el que procedia de conformitat amb allò que s’ha
disposat per la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal; i que ell
personalment no haguera tingut cap inconvenient a facilitar-li còpia del contracte.
15.- PRECS I PREGUNTES
Pel Sr. De l’Asunción Peiró es pregunta si la piscina municipal menuda està
embossada, responent-se, per part del Sr. Alcalde, que puntualment pot haver
passat.
Així mateix, el Sr. De l’Asunción Peiró pregunta de quants efectius disposa
actualment la Policia Local de Xeresa, responent-se per part del Sr. Alcalde que
actualment hi ha sis membres en actiu.

EL SECRETARI,
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Esgotat l’orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per acabat l’acte
públic, alçant la sessió a les vint-i-tres hores i deu minuts del dia fixat en
l’encapçalament. De tot això, com a Secretari, done fe.

