ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
SESSIÓ:
12/2018
DATA:
28 DE DESEMBRE DE 2018.
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA

Grup municipal Compromís

REGIDORS:
Sra. Ana Isabel Peiró Canet
Sra. Eva Calleja Roselló
Sr. Tomás Daviu Pellicer
Sr. José Antonio Pellicer Bou
Sra. Mari Carmen Liñana Fernández
Sr. Josep Antoni García Miragall

Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís
Grup municipal Compromís

Excusa la inassistència
Sr. Salvador de la Asunción Peiró
Sra. Neus Roselló Lloret
Sra. Melisa Velasco Martín
Sr. Daniel Moncho Aparisi

Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

En el municipi de Xeresa, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial,
situada al carrer Alcodar, 16, el dia vint-i-huit de desembre de dos mil dihuit, a les
vuit hores i trenta minuts, es reuneixen, prèviament convocats de manera
reglamentària, sota la presidència de l’Alcalde -President, Sr. Tomàs Ferrandis
Moscardó, els membres de la Corporació que s’assenyalen en l’encapçalament d’esta
acta composen la 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 per la Secretaria -Interventora de la Corporació, Lucía Matoses Oller.

ACTA DEL PLE

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ ( 2 de 2 )
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura : 04/02/2019
HASH: be7183bb2afa1cca7ca13f0572ff27ca

No excusa la inassistència

Número : 2018-0011 Data : 04/02/2019

ALCALDE-PRESIDENT:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó

Tot seguit, la presidència entra a conèixer els assumptes de l’ordre del dia.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 2019.
Aquest punt ha sigut dictaminat favorablement per la Comissió d’Hisenda celebrada
prèviament, no obstant, encara que ja s’ha explicat a la Comissió es dona compte del
tenor literal de l’explicació del pressupost per part de la Sra. Regidora d’Hisenda i
Administració:
“Hui divendres, 28 de desembre de 2018, al Ple de l’Ajuntament de Xeresa
s’aprova inicialment el pressupost corresponent a l’exercici 2019, el qual
ha sigut dictaminat favorablement per la unanimitat dels membres
presents a la Comissió d’Hisenda prèviament celebrada.
El pressupost de 2019 ascendeix a 1.937.031€ en matèria d’ingressos
(increment del 3,51% respecte al de l’exercici 2018) i un import de
despeses de 1.905.869€, el projecte de pressupost compleix l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i el límit de deute.
L’èquip de govern ha dissenyat un pressupost que inclou diferents línies
de treball per combatre les situacions de vulnerabilitat social, respecte al
pressupost de 2018, incrementem en 3.500€ la partida per accions socials
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ASSISTENTS:

(es proposa fer un estudi per adjudicar ajudes a estudiants que cursen
educació secundària no obligatòria), a més d’impulsar actuacions
d’ocupació, es preveu la creació d’una borsa d’operaris de manteniment
amb una duració màxima de 3 anys. A més potenciar els serveis públics de
qualitat, s’incrementa en 6.500€ la despesa per activitats educatives i
culturals als 2 centres educatius (Col·legi San Antoni de Pàdua i Escoleta
El Solet). També hem considerat un increment en la despesa per al
programa de voluntariat mig ambiental en 2.000€ (l’any 2018 es varen
beneficiar en aquest programa 43 adolescents de Xeresa en edat d’entre
14 i 25 anys i hem creat una partida nova anomenada “participació
ciutadana” amb un import de 3.000€, que en spot permetre comptar amb
una persona per fer les enquestes, entrevistes i formularis per conèixer
les opinions dels nostres veïns davant qualsevol actuació proposada per
l’èquip de govern.

Després d’aquestes paraules es sotmet a aprovació del Ple la proposta d’aprovació
inicial del Pressupost de l’Ajuntament de Xeresa per a l’exercici 2019, del tenor literal
següent:
“L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Xeresa ha elaborat el Pressupost General de
l'Ajuntament per a l'exercici 2019, que compren l'estat de despeses i l'estat
d'ingressos d'acord amb les exigències del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual
s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (endavant TRLRHL)
i la Memòria explicativa del seu contingut.
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria pressupostària,
continguda en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(endavant LRBRL), en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (endavant TRLRHL), en el Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la
Llei Regulada d'Hisendes Locals (endavant RD500/90), en l'Ordre EHA 3565/2008,
de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura pressupostària dels ens locals,
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Atès l'informe favorable emès per la Secretària-Interventora de l'Ajuntament de
Xeresa de data 21 de desembre de 2018 i l’informe sobre l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute que obra a
l’expedient, emès per la Intervenció municipal, i d'acord amb les competències
atribuïdes al Ple de la Corporació a l'article 22.2.e de la LRBRL, es proposa al Ple
l'adopció amb el vot favorable de la majoria simple dels següents ACORDS:
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Finalment dir que el pressupost de 2019 segueix la línia de control de
deute i realitza les dotacions necessàries per a l’augment i millora dels
serveis a les persones, incrementant les inversions i promovent el
creixement del poble.”.

ACTA DEL PLE

L’import del deute bancari a llarg termini a finals de 2019 es situarà en
1.174.568€, un 60% dels ingressos previstos al pressupost (també dir que
es preveu l’amortització de 3 préstecs a llarg termini i concertats en
legislatures anteriors per un import del voltant de 100.000€). És
important deixar constància de que tanquem l’exercici 2018 amb un
període mig de pagament de 23 dies (magnitud limitada a 30 dies i
exigida per la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
objectiu que aconsegueix l’èquip de govern durant el tercer trimestre de
l’exercici 2018) i amb un % de deute del 63%, molt per baix del
percentatge mínim d’endeutament que ens marca la llei. Donant lloc esta
situació a tindre capacitat d’endeutament sense prèvia autorització de
cap autoritat competent en tutela financera. I ens genera una capacitat
positiva de finançament per import de 59.682€.

Número : 2018-0011 Data : 04/02/2019

Pel que fa a les inversions amb recursos propis de l’entitat es preveuen
60.000€ destinats a l’acondicionament i actuacions en sèquies de la zona
de la marjal, tan castigada davant les fortes pluges dels últims mesos.

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Xeresa per a
l'exercici 2019, les seves Bases d'execució i la Plantilla de personal, el qual
ascendeix a quantitat de 1.905.869 euros en l'estat de despeses i a 1.937.031euros
en l'estat d'ingressos.
RESUM PRESSUPOST DESPESES 2019
DESPESES PERSONAL
DESPESES CORRENTS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS

810.704
862.350
13.271
60.600

Despeses corrents
DESPESES CAPITAL
TRANSFERENCIES CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Despeses capital
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
RESUM
I
II
III
IV
V

PRESSUPOST

DE

60.000
0,00
0,00
98.944
158.944
1.905.869

INGRESSOS 2019

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

1.010.400
20.000
319.700
568.653
18.278

Ingressos corrents
VI
VII
VIII
IX

1.937.031

ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

0,00
0,00
0,00
0,00

Ingressos capital
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

0,00
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VI
VII
VIII
IX

1.746.925

ACTA DEL PLE

I
II
III
IV

1.937.031

—Memòria subscrita per l’Alcalde explicativa del seu contingut i de les
principals modificacions que presenta en relació amb el pressupost
actualment en vigor.
—Estat de despeses i estat d’ingressos.
—Bases d’execució del pressupost.
—Liquidació del pressupost de l’exercici anterior.
—Avanç de la liquidació de l’exercici corrent.
—Plantilla de personal.
—Annex d’inversions a realitzar en l’exercici.
—Informe econòmic - financer emès per la Intervenció.
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El Pressupost consta de la següent documentació:

SEGON.- Sotmetre'l a un tràmit d'informació pública per un termini de 15 dies
hàbils, a comptar del dia següent al de la publicació del present acord al Butlletí
Oficial de la Província de València. Durant aquest termini els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, que haurà de resoldre-les en un
termini d'un mes.
El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'haguessin presentat reclamacions, sense necessitat d'adoptar un nou acord.
TERCER.- Aprovat definitivament, el Pressupost General s'ha de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província resumit per capítols, entrant en vigor en l'exercici
2019 un cop hagi estat publicat en la forma prevista en l'article 169 del TRLRHL.
Simultàniament, es remetrà còpia del Pressupost General definitivament aprovat a
l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana.
Una còpia del pressupost es deixarà a disposició del públic, a efectes informatius,
des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici.
QUART.- Contra l'aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se
directament recurs contenciós-administratiu, davant els Jutjats de lo
Contenciós-Administratiu de la Província de València, en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la publicació.
Xeresa, a data de la signatura electrònica.

Per part de la regidora d’Educació, Sra. Eva Calleja comenta que l’aportació a l’escola
és una bombolla d’oxigen ja que hi han moltes necessitats de manteniment.
Abans de procedir a la votació de la proposta el Sr. Alcalde pren la paraula i comenta
que també s’ha contemplat atorgar subvencions a les associacions de nova creació.
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació inicial del pressupost 2019 resulta aprovada
per la unanimitat dels membres presents.

Número : 2018-0011 Data : 04/02/2019

Abans de procedir a la votació pren la paraula el Sr. Regidor de Medi Ambient, Tomàs
Daviu el qual comenta que és molt bona noticia la inversió de 60.000€ en la zona de la
sèquia de la marjal, ja que les últimes pluges havien fet molt de malbé a dits terrenys i
en les ajudes de Diputació i Generalitat no és suficient per tal de reparar tots els danys
produïts.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde –President,
Tomàs Ferrandis Moscardó.

Es dona compte de la proposta d’Alcaldia del tenor literal següent:
“Vist que el passat dia 21 de desembre de 2018 es va procedir en Mesa de
Contractació a l’obertura dels sobres corresponents a la licitació de l’obra “Coberta
pista poliesportiu”.
Vist que se presentaren 7 empreses i 6 d’elles no havien presentat la documentació
administrativa de forma correcta, es va decidir donar un termini no superior a 3
dies hàbils per a esmenar, sent l’últim dia el 28 de desembre de 2018, a les 09.00
hores per a presentar la requerida documentació.
Convocada per segona volta la Mesa de Contractació es procedeix a analitzar de
nou la documentació administrativa, donant lloc a admetre únicament a dos de les
empreses licitadores que sí que reuneixen els requisits establerts en els Plecs, sent
elles:

 APIMET CONSTRUCCIONES AUTOPORTANTES, SL.
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2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REQUERIMENT DE PRESENTACIÓ DE
DOCUMENTACIÓ A L’OFERTA MES AVANTATJOSA, I POSTERIOR
ADJUDICACIÓ, EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ Nº
1395/2018 “COBERTA PISTA POLIESPORTIU”.

 ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL, SL.
Seguidament es procedeix a l’obertura de la proposició econòmica, donant lloc al
següent resultat:

 APIMET CONSTRUCCIONES AUTOPORTANTES, SL.→186.660 euros,
IVA exclòs.
 ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL, SL.→170.281,75 euros, IVA exclòs.
Les dos empreses ofereixen una reducció màxima del temps d’execució de l’obra
de cinc setmanes.
Vist que d’acord amb allò determinat en els Plecs els criteris d’adjudicació eren
automàtics, basant-se en el preu ofertat i la reducció del termini, la puntuació és la
següent:
EMPRESES LICITADORES
APIMET CONSTRUCCIONES AUTOPORTANTES,
SL
ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL, SL

OFERTA

TERMINI

TOTAL

72,9
80,00

20
20

92,9
100

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar el contracte corresponent i procedir a la
seua publicació a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, d’acord
amb allò determinat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Xeresa, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde-President,
Tomàs Ferrandis Moscardó.”.

Abans de procedir a la votació de la proposta per part del Sr. Alcalde s’exposa que es
tracte de la licitació per a adjudicar l’obra de la coberta de la pista del poliesportiu, es
comenta que es va reunir la Mesa de Contractació i després de comprovar la
documentació presentada per les empreses va decidir requerir per a esmenar a
algunes d’elles per no presentar la documentació correctament, donant de termini des
de el 21 de desembre de 2018 fins el 28 de desembre de 2018 a les 09.00 hores per
tal de que aportaren la documentació corresponent.
Una vegada finalitzat dit termini es va tornar a reunir la Mesa i analitzant la
documentació presentada va procedir a admetre o excloure a les empreses i valorar
l’oferta econòmica tal i com s’especificava als plecs, donant lloc a requerir i adjudicar el
contracte a “ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL, SL” per ser la que millor oferta ha
presentat.
Finalitzada l’explicació per part de l’Alcalde-President, es sotmet a votació dita
proposta resultant aprovada per la unanimitat dels membres presents.
Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona per conclòs l’acte públic, aixecant la sessió
a les vuit hores i quaranta- cinc minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot això,
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SEGON.- Facultar a l’Alcalde-President per a procedir a adjudicar el contracte a
ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL, SL per ser la empresa licitadora que ha presentat
l’oferta econòmica més avantatjosa.
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PRIMER.-Requerir a ECSA OBRA PÚBLICA Y CIVIL, SL per a que presente la
documentació corresponent amb motiu de procedir a l’adjudicació del contracte.

Número : 2018-0011 Data : 04/02/2019

Tenint en compte tot allò exposat, PROPOSE AL PLENARI l’adopció del següent
acord:
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Número : 2018-0011 Data : 04/02/2019

L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó

ACTA DEL PLE

com a Secretaria- Interventora, done fe.

LA SECRETARIA – INTERVENTORA,
Lucía Matoses Oller.

