ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
SESSIÓ:
13/2016
DATA:
29 DE DESEMBRE 2016.
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

Sra. Neus Roselló Lloret
Sra. Melisa Velasco Martín
Sr. Daniel Moncho Aparisi

Grup municipal Popular
Grup municipal Popular
Grup municipal Popular

Excusa la inassistència
Sr. Salvador de la Asunción Peiró

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-nou de desembre de dos mil setze, a les
vuit hores, 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 ordinària, assistits per la Secretaria -Interventora
de la Corporació, Lucía Matoses Oller.

ACTA DEL PLE

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Fecha Firma: 01/02/2017
HASH: 7aa8a6995576983ddaad150c2cef71a7

No excusa la inassistència

Número: 2016-0008 Fecha: 31/01/2017

ALCALDE-PRESIDENT:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó

Tot seguit, la presidència entra a conèixer els assumptes de l’ordre del dia.
1. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT DE XERESA PER A L’EXERCICI 2017.
L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Xeresa ha elaborat el Pressupost General de
l'Ajuntament per a l'exercici 2017, 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.
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LUCIA MATOSES OLLER (1 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 31/01/2017
HASH: 04b2c9209c7dc7567fc0211b849ad660

ASSISTENTS:

Atès l'informe favorable emès per la Secretària-Interventora de l'Ajuntament de Xeresa
de data 23 de desembre de 2016 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:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Xeresa per a l'exercici
2017, les seves Bases d'execució i la Plantilla de personal, el qual ascendeix a
quantitat de 1.855.005,00 euros en l'estat de despeses i a 1.855.005,00 euros en
l'estat d'ingressos.
RESUM PRESSUPOST DESPESES 2017
DESPESES PERSONAL
DESPESES CORRENTS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS

DESPESES CAPITAL
TRANSFERENCIES CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

35.270,00
0,00
0,00
202.963,00

Despeses capital

238.233,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES
RESUM PRESSUPOST DE
I
II
III
IV
V

VI
VII
VIII
IX

1.855.005,00

INGRESSOS 2017

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

1.030.200,00
4.000,00
312.342,00
491.345,00
17.118,00

Ingressos corrents

1.855.005,00

ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Ingressos capital
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

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

1.855.005,00

El Pressupost consta de la següent documentació:
—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.
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VI
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VIII
IX

1.616.772,00
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Despeses corrents

750.021,00
767.300,00
19.905,00
79.546,00

ACTA DEL PLE

I
II
III
IV

—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.

Aquest acord ha sigut dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Municipal
i Especial de Comptes, per 2 vots a favor dels regidors del grup municipal
Compromís(vot ponderat que representa 7 vots).
Abans de procedir a la votació, la regidora d’Hisenda realitza un breu comentari en
relació a les aplicacions que s’han vist mes augmentades i mes disminuïdes per tal de
que el pressupost fora equilibrat, tant en ingressos com en despeses, donant un
resultat de 1.855.005,00€.
Comenta que s’ha incrementat el Capítol de personal en un 3% degut a una previsió
d’1% a la Llei de Pressupostos de l’Estat i un 20% per tal d’ajustar a l’alça el
complement específic del personal en relació a l’aplicació del manual de valoració de
la relació de llocs de treball.
S’han retallat les partides de festes i activitats culturals per a incrementar les partides
relatives al manteniment del poble amb la finalitat de garantir els serveis bàsics a la
població.
Pel que fa a les despeses financeres es redueixen a conseqüència de l’amortització
del deute bancari, no obstant, ens trobem a la IV Fase del Pla de Pagament a
Proveïdors i a partir de 2017 finalitza el període de carència, per tant les
amortitzacions de les quotes s’hauran de fer trimestralment.
La Sr. Regidora Neus Roselló pregunta que s’han incrementat els ingressos a
conseqüència d’un increment dels impostos, per tant vol saber en que s’ha repercutit la
despesa.
El Sr. Alcalde pren la paraula i comenta que hi ha més ingrés no per un increment dels
impostos sinó per el tema de la regularització cadastral que ha donat lloc a que es
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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.

ACTA DEL PLE

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 2015 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.
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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.

regularitzen moltes casetes il·legals, per a 2017 el IBI no s’ha pujat, al contrari s’ha
disminuït en dos punts porcentuals el tipus de gravamen.
La regidora Neus Roselló comenta que han vist que hi ha moltes factures en despeses
de llum, telèfon, fotocòpies....pregunta si ixes despeses s’han estudiat i s’ha canviat
d’empresa subministradora...no és una partida gran però és important, demana que si
se’ls permet el seu grup pot fer un anàlisi des de fora, ja que es tracta de algo que no
es pot passar per alt.
El Sr. Alcalde li respon que en relació als subministres se canvia molt de companyia i
sempre se busca la més econòmica per a l’Ajuntament, recentment s’ha revisat a la
baixa el tema de la fotocopiadora, el telèfon també s’ha canviat de companyia.
Respecte al gasoil hem pogut controlar algo en relació a una advertència de la que ens
fereu constància...gracies a això algunes feines s’han externalitzat i s’ha disminuït la
despesa. Es tracta de mirar preus i ofertes i en relació a si volem que ho feu vosaltres
no te vaig a contestar.
La regidora Neus Roselló comenta que sols ho ha dit perquè han vist una sèrie de
coses que els ha cridat l’atenció i que ella no vol fer la seus feina.

Una vegada finalitzat el debat es procedeix a la votació amb el següent resultat: 7 vots
a favor del grup municipal Compromís i 3 abstencions del grup municipal PP, per tant,
el pressupost queda aprovat per la majoria absoluta dels membres de la Corporació.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL COMPROMIS EN DEFENSA EL SECTOR CITRÍCOLA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.
Es dóna compte de la moció amb el següent tenor literal:
El Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), presidit per
Rubén Alfaro Bernabé, president de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, en la reunió ordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2016, ha
adoptat per unanimitat la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes
les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s'adopte pels seus respectius plenaris.
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR CITRÍCOLA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Que presenta Sr. TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ alcalde de l'Ajuntament de
Xeresa, en el seu nom i representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les
atribucions que li confereix i a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de
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La Sra. regidora Neus Roselló comenta que el renting entren diverses coses com:
manteniment, assegurança... a lo que el regidor comenta que si que es facilita la gestió
del vehicle però és mes car, per tant, hi ha que tindre els numeros ben clars per saber
fins on podem arribar.
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La regidora Neus Roselló comenta si s’ha mirat el tema del renting del vehicle, a lo que
el Sr. Alcalde comenta que si, que està tramitanto el regidor Sr. José Antonio Pellicer
Bou, el regidor pren la paraula i comenta que en octubre va finalitzar el renting i se
podia optar per la compra, però com el vehicle havia tingut molts problemes optaren
per deixaro estar. Ha estat fent un estudi sobre diversos models de vehicles però per el
tema de l’endeutament hi havia complicacions.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde comenta que una de les coses que mes li agrada és que tenim el
pressupost cada vegada més detallat, per tant, significa que les despeses estan més
controlades. El que més encarix pot ser la impressió del Xeresa cultural, però si ho
duguerem a alguna impremta ens quedaríem igual.

2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article
97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva
al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució representativa
del municipalisme de la Comunitat Valenciana, davant de l'aprovació per el
Parlament Europeu del nou règim d'importació de cítrics del sud d'Àfrica, arreplega
el malestar manifestat pels municipis en considerar la dita mesura un greuge al
sector agrícola valencià.
El nou acord d'associació econòmica entre la Unió Europea i els estats de
l'AAE (estats de l'Àfrica Meridional) de la SADC, quant a la regulació de les relacions
comercials amb Sud-àfrica, aprovat pel Parlament Europeu el passat 14 de
setembre de 2016, posa en perill el futur dels productors de cítrics valencians.
Fins a aquest any, el període d'importació de cítrics procedents de Sud-àfrica
finalitzava el 15 d'octubre, però el nou acord l'amplia fins al 30 de novembre amb
2025.
L'ampliació del període d'importació, facilita l'entrada d'alts volums de cítrics
europeus, amb una afectació, clara i directa, a les produccions valencianes,
especialment sobre les varietats de navelina i indirectament, sobre la resta de
mandarines de mitja estació. Sens dubte, l'entrada d'aquestes taronges durant un
mes provoca una pressió dels preus a la baixa en origen, i per tant, la pertorbació
del mercat de la Comunitat Valenciana.
A més, no cal oblidar que a Sud-àfrica està present la plaga de la «Taca
negra» dels cítrics (Citrus Black spot), sense presència en la citricultura europea, i
per tant en la valenciana, causada per un fong que es converteix en la principal
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amb la possibilitat de la presència de taronges sud-africanes en els mercats
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una progressiva disminució anual dels preus d'entrada fins a la seua desaparició en

malaltia fúngica dels cítrics a nivell mundial. Durant l'any 2015, en la Unió Europea
d'agents nocius, setze dels quals, eren vector que provoca la dita malaltia.
És evident el pes de l'agricultura de cítrics en l'economia de la Comunitat
Valenciana, i que una mesura d'aquest importància perjudica greument el
desenvolupament d'un sector que ja troba moltíssimes dificultats per a subsistir.
L'ampliació fins al 30 de novembre perquè es puga importar cítrics del sud d'África
sense que aquests exportadors hagen de pagar cap cost, període que coincideix
plenament amb la campanya de cítrics de la Comunitat Valenciana, en tant que
l'exportació de cítrics valencià deu de pagar aranzel en el mercat nord americà,
provoca sense cap dubte una desigualtat competitiva que pot arrossegar a la
desaparició del mercat de cítrics en aquesta Comunitat.
Són molts els alcaldes de municipis la principal activitat econòmica dels
quals radica en el sector citrícola, que veuen amb preocupació el futur econòmic
Pàgina 5 de 13
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s'han detectat quaranta-cinc enviaments procedents de Sud-àfrica amb presència

dels seus veïns, davant de la impotència tant dels nous acords del Parlament com
per la diferència de condicions de sanitat vegetal exigides en funció del país origen
de la mercaderia.
És necessària la solidaritat amb el amb el sector agrícola de la Comunitat
Valenciana, per ser de justícia la defensa del sector donada la seua importància en
l'economia i desenvolupament dels nostres municipis.
Per tot això i a fi de pal·liar les conseqüències de l'esmentat acord entre la
Unió Europea i els estats de l'AAE (estats de l'Àfrica Meridional) de la SADC,
s'aproven els següents
ACORDS
PRIMER. Sumar-se a l'Acord dels Corts Valencianes en defensa de la citricultura valenciana, i
en conseqüència:
I.

Instar el Govern de la Nació perquè es dirigisca a la Comissió Europea perquè
establisca un protocol comercial en matèria de cítrics entre la Unió Europea i

A.

Establir els contingents d'importació «regressius» en els quals, les majors
quantitats d'importació s'establisquen en els mesos de juny a setembre i a partir
que no pertorben el mercat comunitari quan entren a comercialitzar-se les
varietats valencianes.
Establir un únic port d'entrada de cítrics procedents de Sud-àfrica a la Unió

B.

Europea i, preferiblement, el port de València o Castelló, per la seua proximitat
als punts de reexportació als mercats comunitaris.
Implantació en aquest port d'inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i

C.

malalties de quarantena com el Citrus black spot o «taca negra» per a
inspeccionar detingudament cada un dels enviaments procedents de

ACTA DEL PLE

d'octubre, vagen descendint progressivament els volums de cítrics importats
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Sud-àfrica que contemple, almenys, els punts següents:

Sud-àfrica, a més elevant el nombre de mostres de cítrics. Així mateix,



enviaments

estan

acompanyats de les certificats i marques exigides en la normativa.
D'identitat: Determinar exhaustivament que els enviaments consisteixen o
contenen els vegetals o productes vegetals declarats en els documents


D.

exigits.
Fitosanitari: Determinar que els enviaments, inclosos els envasos i els

embalatges de fusta, compleixen els requisits fitosanitaris.
Establiment d'inspectors fitosanitaris europeus, a càrrec del sector sud-africà,
en els ports d'origen, per a evitar al màxim l'eixida d'enviaments amb presència

E.

de la malaltia.
Revisió i millora, en la mesura que siga possible, del protocol de transport de
cítrics, especialment, pel que fa a les temperatures dels contenidors.

II.- Instar al Consell de la Generalitat perquè es dirigisca al Govern central instant-lo a
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s'incrementaran les exigències en els controls següents:
 Documental: Determinar rigorosament que els

dirigir-se a la Comissió Europea.
-

Realitzar, a continuació de l'aplicació provisional de l'acord Unió Europea-SADC, un
estudi d'avaluació del seu impacte, adoptant si és el cas, les mesures

-

compensatòries pertinents sobre els productes que es puguen veure afectats.
Mantindre i reforçar els programes específics de control i vigilància als productes i

-

països en què es constate un increment del risc d'acord amb la normativa europea.
Vigilar el compliment estricte de l'Acord d'associació econòmica entre la UE i els
estats de l'Àfrica Meridional, i si és el cas, sol·licitar l'activació d'una clàusula de
salvaguarda que preserve els interessos citrícoles espanyols sempre que ens

-

donen les condicions establides en l'article 34 del dit acord.
Revisar i millorar, en la mesura que siga possible, el protocol de transport.
Promoure la denúncia de l'acord davant de les instàncies comunitàries, en el
moment en què siga detectat qualsevol incompliment de les obligacions en ell
establit.

SEGON.- El present acord es comunicarà al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i a les
Xeresa, a la data de la signatura (document signat electrònicament al marge)

Sotmesa a votació dita proposta, es computen 7 vots a favor, del Grup Municipal
Compromís i 3 vots a favor del Grup Municipal PP, per tant la proposta transcrita,
resulta aprovada per la majoria absoluta dels membres de la Corporació.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A INSTAR AL GOVERN DE
L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ
PÚBLICA, PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde –President,
Tomàs Ferrandis Moscardó.
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Organitzacions Agràries Valencianes i a l’FVMP.

Es dóna compte de la moció amb el següent tenor literal:

El Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
(FVMP), presidida per Rubén Alfaro Bernabé, alcalde d'Elda, en la reunió
ordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2016, ha adoptat per majoria,
la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de
la Comunitat, a fi que s'adopte pels seus respectius plenaris
MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE
REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA
Que presenta Sr. TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ, alcalde de l'Ajuntament de
Xeresa, en el seu nom i representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les
atribucions que li confereix i a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de
Pàgina 7 de 13
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MOCIÓ

2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article
97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva
al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els llocs de treball oferits per les administracions locals valencianes han caigut en
l'últim lustre un 87% com a conseqüència de les limitacions a l'ocupació pública
imposades pel RDL 20/2012 i les successives lleis de pressupostos generals de
l'Estat.
Aquest plantejament polític només ha aconseguit reduir la qualitat i els serveis a la
ciutadania, generant precarietat, cosa que fa necessària una crida perquè el Govern
d'Espanya promoga un canvi urgent en la legislació que permeta cobrir vacants,
reduir interinitats i garantir la prestació de serveis de qualitat.

que des del començament oficial de la crisi econòmica actual, les causes de la qual
tenen el seu origen en decisions polítiques contràries a la intervenció pública per a
que al Comunitat Valenciana ha significat una reducció de 1.000 ocupacions de
mitjana per any.
En les administracions locals de la Comunitat Valenciana, les restriccions polítiques
a l'ocupació, i en concret a l'ocupació pública de caràcter permanent (personal
laboral indefinit o funcionaris de carrera) tenen conseqüències nefastes.
A partir de les dades brutes d'oferta pública d'ocupació entre els anys 2008 i 2013
es poden plantejar algunes conclusions al voltant d'aquesta qüestió.

ACTA DEL PLE

corregir el model productiu, un dels elements afectats ha sigut l'ocupació pública,
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Organitzacions polítiques, sindicals i professionals del sector públic han denunciat

general que fins a 2009 es manté un impuls inercial de l'ocupació pública oferta. A
partir d'aquest moment el descens és sistemàtic caient brutalment l'oferta
d'ocupació.

2008-2009

2008-2013

València

+31%

-91%

Alacant

+12%

-82%

Castelló

-33%

-90%

+8,8%

-87%

Total Comunitat
Valenciana
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De l'anàlisi de les dades brutes del període de referència es desprèn amb caràcter

PGE de la taxa de reposició d'efectius, restricció a la incorporació de personal que

Dins d'aquesta política de restriccions s’ha de cridar l'atenció sobre l'ínfim
percentatge de persones amb discapacitat que han pogut accedir a l'ocupació
pública en aquest període, ja que mentre l'article 59 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, indica que “en les ofertes d'ocupació pública es reservarà un contingent no
inferior al set per cent de les vacants per a ser cobertes entre persones amb
discapacitat”, de les 3.602 places de l'oferta pública acumulada en el període de
referència solament 41 (el 0,88%) s'han reservat al torn restringit de persones amb
discapacitat. Xifra molt allunyada de la previsió de l'EBEP.

ACTA DEL PLE

s'ha mantingut i fins i tot endurit fins a l'actualitat.
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La caiguda de 2010 coincideix amb la primera reducció en el marc de la llei dels

predicada constitucionalment) és realment menor que la de la resta de nivells
administratius bàsics. Això es tradueix en la pràctica que els controls coercitius que
pateix, via supervisió de la Delegació del Govern, incideixen més en les restriccions
normatives a l'ocupació pública que en la resta d'administracions territorials.
El nivell de convocatòries descendeix al llarg del període de referència en tots els
territoris i en tots els tipus de convocatòria, el nombre de convocatòries en l’any
2013 és molt inferior en tots els ítems que en l’any 2008.
En definitiva, el nivell d'ocupació pública estable en l'Administració local valenciana
cau dràsticament sense reposar suficientment els efectius necessaris per a garantir
la prestació dels serveis mitjançant ocupació de qualitat i amb independència i
professionalitat acreditada a través de procediments de pública concurrència i
mecanismes selectius adequats. L'augment de la temporalitat (amb una mitjana de
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L'Administració local no té capacitat legislativa, i la seua autonomia (encara que

120 convocatòries per any de treball temporal, unes 40 de començament d’any
2014 ençà), la privatització de serveis o la seua disminució són les conseqüències,
no excloents entre si, d'aquest procés de destrucció d'ocupació pública estable.
Es per això que el Grup Municipal de Compromís proposa al ple de l’ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS
UNIC.- Instar al Govern d'Espanya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques perquè procedisca a modificar la política de restricció a l'ocupació pública
estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana, procedint a eliminar la
taxa de reposició d’efectius que està llastrant i precaritzant la funció pública.
Xeresa, 22 de desembre de 2016.
Alcalde –President,

Sotmesa a votació dita proposta, es computen 7 vots a favor, del Grup Municipal
Compromís i 3 abstencions del Grup Municipal PP, per tant, la proposta transcrita,
resulta aprovada per la majoria absoluta dels membres de la Corporació.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ A FAVOR DEL FONS DE
COOPERACIÓ MUNICIPAL, PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS.
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Abans de procedir a la votació, la Sr. regidora Neus Roselló pregunta quina és la
finalitat de la moció a lo que el Sr. Alcalde li respon que es sol·licita l’eliminació de la
taxa de reposició d’efectius, ja que al estar ixa restricció no es poden traure places, per
exemple ací en l’Ajuntament de Xeresa es deurien de jubilar dos persones el mateix
any per a poder entrar una persona, ja que la taxa de reposició d¡efectius en
l’Administració Pública es troba en el 50%.

ACTA DEL PLE

Tomàs Ferrandis Moscardó.

Es dóna compte de la moció amb el següent tenor literal:
El Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP),
presidida per Rubén Alfaro Bernabé, alcalde d'Elda, en la reunió ordinària
celebrada el dia 1 de desembre de 2016, ha adoptat per unanimitat la
següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la
Comunitat, a fi que s'adopte pels seus respectius plenaris,
MOCIÓ A FAVOR DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
Que presenta el Sr. TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ, alcalde de l'Ajuntament de
Xeresa, en el seu nom i representació, mitjançant el present escrit, i fent ús de les
atribucions que li confereix i a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article
97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
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MOCIÓ

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva
al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de la constitució dels primers Ajuntaments triats democràticament, fa ja 37
anys, els successius governs locals han demostrat àmpliament que la gestió
municipal és la millor ferramenta per a respondre a les necessitats dels nostres
veí/as. És evident que la prestació de serveis locals ha crescut qualitativament i
quantitativament, adaptant-nos a la nova realitat econòmic social del País. I això, a
pesar de la insuficiència financera que acompanya a l'Administració Local des del
seu inici.
Els Ajuntaments són l'administració més pròxima, aquella a què es dirigeixen els
nostres veïns i veïnes per a resoldre les seues necessitats, i com a servidors públics
que són han d'assumir gestions que entropessen amb les limitacions de
sostenibilitat financera exigides per Llei, i tot açò a pesar del superàvit reconegut
pel Ministeri d'Hisendes i Administracions Públiques.
compromís, als fets, a la regulació positiva d'una institució arreplegada pel nostre
Estatut d’Autonomia i per Llei Autonòmica de Règim Local: Creació i regulació
l'Autonomia Local que propugna el principi d'Autonomia Local i Subsidiarietat, per
això, s'ha de dotar a les entitats locals de capacitat de gestió i de suficiència
financera, per a poder atendre els serveis que li incumbeixen, dotar als ajuntaments
del finançament suficient per a escometre amb eficàcia la gestió pública, que no és
una altra cosa que afavorir i beneficiar a la ciutadania.
És imprescindible regular un Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat
Valenciana, amb la participació de la Generalitat Valenciana i de les Diputacions

ACTA DEL PLE

d'un Fons de Cooperació Municipal, tot això en el marc de la Carta Europea de
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És el moment, no es pot demorar més, cal avançar de les promissions al

Provincials, que garantisca la suficiència financera municipal i la distribució dels
d'acord

amb

els

principis

d'autonomia,

eficiència,

equitat

i

corresponsabilitat fiscal.
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, entitat representativa del
municipalisme valencià, s’hi ha postulat al llarg de tota la seua trajectòria com a
defensora de l'autonomia local, reivindicant la creació d'un Fons de Cooperació
Local, com a recurs imprescindible dels principis constitucionals d'autonomia local i
suficiència financera.
En 1999, la VII Assemblea General Extraordinària, va aprovar per unanimitat de tots
els Grups Polítics, el Document de Pacte Local Valencià, entre els continguts del
qual es contemplava la creació del Fons Autonòmic de Cooperació Municipal.
En el mateix sentit, l'acord de creació d'un Fons de Cohesió Territorial aprovat en la
10a Assemblea General Extraordinària.
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recursos,

En compliment dels acords adoptats per tots els grups polítics, l’FVMP com a entitat
de consens, que vetla únicament per interessos municipalistes allunyats de
voluntats partidistes, s'ha ocupat en tot moment de dignificar, engrandir la gestió
dels Ajuntaments, reclamant la creació real d'un Fons de Cooperació Municipal per
al desenrotllament integral dels municipis valencians. La Llei de Règim Local de la
Comunitat Valenciana de 2010, l'Estatut d’Autonomia, i la Creació de la Comissió
Mixta Generalitat - FVMP, emparen la creació del Fons de Cooperació, per tant, és
de Justícia que per a 2017, a través de la regulació del Fons de Cooperació Local, es
faça realitat el dret a la suficiència financera.
Trenta-set anys han passat, no podem esperar més, som l'administració millor
valorada per la ciutadania, i hem de deixar de ser els últims en l'escalafó de dotació
financera, és de justícia per als Ajuntaments i és de justícia per als seus veïns, ja
que som el pilar clau per a la prestació de serveis a les persones en un Estat de
Benestar que no hem de perdre, que hem de preservar. La Societat i els nostres

Així mateix, atés que les Diputacions Provincials, a les que li competeix, entre
moltes altres funcions, l'assistència econòmica als municipis, especialment els de
de la pròpia obligació que tenen com a institució.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord:
ACORDS
1. Manifestar la unitat del municipalisme valencià, protegint de necessitat de
comptar amb una resposta efectiva per a garantir el finançament local.

ACTA DEL PLE

menor capacitat econòmica i de gestió, deuen no sols participar sinó ser impulsors
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veïns ens ho exigeixen i hem de respondre.

2. Instar a la Generalitat Valenciana perquè en els pròxims Pressupostos, es dote
subsidiarietat dote als municipis de la Comunitat Valenciana d'uns majors
recursos econòmics.
3. Instar a les Diputacions d'Alacant, València i Castelló perquè participen en el
Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, la qual cosa suposaria un increment
dels recursos econòmics i, en definitiva, la posada en marxa de polítiques que
milloren la qualitat de vida dels ciutadans.
4. Notificar el present acord al President de la Generalitat Valenciana, al President
de les Corts Valencianes, als Portaveus dels distints Grups Polítics de les Corts
Valencianes, als Presidents de les Diputacions Provincials d'Alacant, València i
Castelló.
5.

Comunicar còpia de l'acord plenari a la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies.
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un Fons de Cooperació Municipal incondicionat, que basant-se en el principi de

Xeresa, a la data de la signatura (document signat electrònicament al marge)
L’alcalde –President,
Tomàs Ferrandis Moscardó.

Sotmesa a votació dita proposta, es computen 7 vots a favor, del Grup Municipal
Compromís i 3 vots a favor del Grup Municipal PP, per tant la proposta transcrita,
resulta aprovada per la majoria absoluta dels membres de la Corporació.
Esgotat l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona per conclòs l’acte públic, aixecant la sessió
a les vuit hores i trenta minuts del dia indicat en l’encapçalament. De tot això, com a
Secretaria- Interventora, done fe.
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LA SECRETARIA – INTERVENTORA,
Lucía Matoses Oller.

ACTA DEL PLE

L’ALCALDE
Tomàs Ferrandis Moscardó

