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MINUTA NÚM. 8.
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI
DE L'AJUNTAMENT, REALITZADA
EL DIA 28 DE JULIOL DE 2011.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó.
Regidors:
Sr. Josep Garcia Ferrer.
Sr. Vicent Jesús Altur Grau.
Sr. Tomàs Daviu Pellicer.
Sra. Ana Isabel Peiró Canet.
Sr. Josep Antoni Garcia Miragall.
Sra. Sara Fuster Sebastià.
Sra. Rosa María Cardona Aparisi.
Sr. Fernando Sendra Vicedo.
Sr. Salvador de la Asunción Peiró.
Sra. María José Roselló Sala.

En el Municipi de Xeresa, a
vint-i-vuit de juliol de dos mil onze,
sent les vint-i-una hores i sota la
Presidència del Sr. Tomàs Ferrandis
Moscardó, Alcalde-President de la
Corporació, es reuneixen en el Saló
de Sessions de la Casa Consistorial
els Senyors Regidors al marge
expressats.
A continuació s'obri la sessió pel
President i, tal com disposen els
articles
91
del
Reglament
d'Organització,
Funcionament
i
Règim Jurídic de les entitats locals,
de 28 de novembre de 1986, i 46 de
la Llei de Bases de Règim Local, es
procedeix al debat i votació dels
assumptes relacionats en l'Orde del
Dia fixat en la convocatòria, amb el
resultat següent:

Secretari:
Sr. Juan Manuel López Borrás.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Se sotmet a la consideració del Plenari l'Acta de la sessió anterior, de 30 de
juny del 2011, preguntant-ne per part del Sr. Alcalde si algun Regidor té alguna
observació que realitzar respecte a la redacció de la mateixa.
Sotmesa a votació l’Acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2011, resulta
aprovada, per unanimitat, en els seus propis termes.
2. DECRETS D’ALCALDIA DISPOSATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA.
A continuació, d'acord amb el que disposa l'article 42 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Sr. Alcalde dóna compte de les
resolucions adoptades des de l'última sessió ordinària celebrada per la corporació,
sent les següents:
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Decret 050/2011, de 3 de maig: Acordant execució de l'obra “Adequació de
l'evacuació d'aigües pluvials al casc urbà, fase II”, inclosa al Pla d'Actuacions
Programades (PAP).
Decret 051/2011, de 5 de maig: Autoritzant a Televisió Autonòmica Valenciana, S.A.
com a part legítima en el Conveni d'ocupació de la muntanya Mondúver.
Decret 052/2011, de 5 de maig: Aprovant el projecte bàsic i d'execució de
“Consolidació Casa La Servana “.
Decret 053/2011, de 5 de maig: Aprovant les bases per a la concessió de tres beques
de formació en el marc del programa “La Dipu et beca”.
Decret 054/2011, de 5 de maig: Aprovant el Projecte tècnic de l'obra “Adequació de
voreres i execució de carril bici en carrer la creu”.
Decret 055/2011, de 6 de maig: Ordenant execució de les obres objecte del projecte
“Adequació de voreres i execució de carril bici en carrer La Creu”
Decret 056/2011, de 6 de maig: Ordenant el pagament dels conceptes que
s'indiquen.
Decret 057/2011, de 12 de maig: Ordenant a Xavier Julià Castelló la demolició del
mur i la retirada de deixalles.
Decret 058/2011, de 13 de maig: Adjudicant a l'empresa ELCTROGÁS SIMAT, S.L, el
contracte d'obres “Renovació d'enllumenat públic”.
Decret 059/2011, de 17 de maig: Aprovant el llistat d'associacions que han presentat
la documentació requerida a efecte de registrar-les en el Registre Municipal
d'associacions.
Decret 060/2011, de 18 de maig: Compensant el deute pendent de pagament a favor
d'Activitats d'Enginyeria i Construcció FERVIALIA, S.L
Decret 061/2011, de 27 de maig: Sol·licitant a la Conselleria d'Educació ajudes
econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'educació infantil
Decret 062/2011, de 27 de maig: Adjudicant les beques convocades, dins del
programa “La Dipu et beca”
Decret 063/2011, de 31 de maig: Ordenant el pagament dels conceptes que
s'indiquen.
Decret 064/2011, de 3 de juny: Convocant sessió extraordinària del Plenari de
l'Ajuntament per al dia 27 d'abril del 2011
Decret 065/2011, de 8 de juny: Generació de crèdit per a l'exercici 2011 destinada a
l'obra “Adequació d'aigües pluvials en el cast urbà, fase II”.
Decret 066/2011, de 8 de juny: Convocant sessió especial del Plenari de l'Ajuntament
per al dia 11 de juny del 2011
Decret 067/2011, de 14 de juny: Autoritzant prolongació de l'horari general de
finalització establert als establiments corresponents al grup J.
Decret 68/2011, de 15 de juny: Designant Tinents d'Alcalde
Decret 69/2011, de 16 de juny: Designant delegacions als regidors de la Corporació.
Decret 070/2011, de 20 de juny: Declarant desert el procés licitatori convocat per a
l'adjudicació, de l'alienació de parcel·la municipal situada en el polígon industrial
“Casals”.
Decret 071/2011, de 21 de juny: Contractant una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil.
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Decret 072/2011, de 22 de juny: Aprovant la certificació primera i única de l’obra
“Adequació de l’evacuació de pluvials en el nucli urbà, Fase II”, inclosa en el Pla
d’Actuacions Programades (PAP) per a 2011.
Decret 073/2011, de 23 de juny: Desestimant reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada per Esther Tarazona Gamir.
Decret 074/2011, de 27 de juny: Convocant sessió extraordinària del Plenari de la
Corporació, sobre l’organització i funcionament de l’Ajuntament.
Decret 075/2011, de 28 de juny: Aprovant expedient de generació de crèdits, per
l’atorgament de la subvenció EMCORP 2011.
Decret 076/2011, de 28 de juny: Aprovant expedient de generació de crèdits, per
l’atorgament de la subvenció INEM – CORPORACIONS LOCALS 2011.
Decret 077/2011, 28 de juny: Aprovant expedient de generació de crèdits, per
l’atorgament de la subvenció PAMER 2011.
Decret 078/2011, de 28 de juny: Ordenant el pagament dels conceptes que s’hi
relacionen.
Decret 079/2011, de 30 de juny: Aprovant la certificació primera i única de l’obra
“Adequació i consolidació del Caminàs de Xeresa”.
Decret 080/2011, de 4 de juliol: Acordant remissió d’expedient administratiu al Jutjat
Contenciós-Administratiu n.º 4 de València, en autos de Procediment Abreviat n.º
290/2011, a instància de LAVANDERIA INDUSTRIAL MONDUBER, S.L.
Decret 081/2011, de 4 de juliol: Acordant remissió d’expedient administratiu al Jutjat
Contenciós-Administratiu n.º 9 de València, en autos de Procediment Ordinari n.º
426/2011, a instància de EXCAVACIONES TAMHIEXCA, S.L.
Decret 082/2011, de 8 de juliol: Estimant la sol·licitud presentada per funcionari de la
Corporació, per a reconeixement de trienni per antiguitat.
Decret 083/2011, de 22 de juliol: Acordant la interposició de recurs contenciósadministratiu front a resolució de la entitat “Confederación Hidrográfica del Júcar”,
desestimant recurs de reposició interposat per l’Alcaldia front a resolució
sancionadora.
Decret 084/2011, de 25 de juliol: Convocant sessió ordinària del Plenari de la
Corporació.

Per part del Regidor Sr. de la Asunción Peiró, s’hi indica que per Resolució
d’Alcaldia aprovada per Decret n.º 67/2011, de 14 de juny, es va autoritzar, per als
establiment del grup J (restaurants, cafeteries, i bars), una ampliació d’horari durant
els mesos de juliol i agost de 2011, mentre que l’Ordre 15/2010, de 23 de desembre,
de la Conselleria de Governació, per la qual es regulen els horaris d’espectacles
públics, activitats recreatives i establiments públics per a l’any 2011, preveu que
durant el període comprés entre el 17 de juny i el 30 de setembre de 2011, els
ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran prolongar l’horari general de
finalització.
El Sr. Alcalde manifesta que acordarà una segona prolongació de l’horari per al
mes de setembre.
Finalitzada la fase d'intervencions, el Ple de la corporació pren coneixement del
contingut de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària.
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3. INFORME TRIMESTRAL SOBRE
PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010.

EL

COMPLIMENT

DELS

TERMINIS

Es dóna compte de l'informe d'Intervenció i de Tresoreria sobre el compliment
dels terminis previstos en la Llei 15/2010, corresponent al segon trimestre de 2011
(registre comptable fins al 31/03/2011).
El Plenari de la Corporació pren coneixement del contingut del referit informe,
sense perjuí que l'Alcaldia remeta el mateix als òrgans competents del Ministeri
d'Economia i Hisenda i a l'òrgan que, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana, tinga atribuïda la tutela finançera de les entitats locals.
4. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA APROVADA PER DECRET N.º
051/2011, DE 5 DE MAIG, AUTORITZANT A “TELEVISIÓN AUTONÓMICA
VALENCIANA, S.A.”, COM A PART LEGÍTIMA DEL CONVENI D’OCUPACIÓ DE
LA MUNTANYA MONDÚVER.
Es dóna compte, per a la seua ratificació, de la Resolució de l’AlcaldiaPresidencia de l’Ajuntament de Xeresa, aprovada per Decret n.º 051/2011, de 5 de
maig, del següent tenor literal:
<<Vista la instancia presentada por D. José Vicente Codina Tomás, en representación
de Inversiones Especiales del Mediterráneo, S.L, con registro de entrada n.º 675, de 14 de
abril de 2011, por la que solicita autorización del traspaso a favor de Televisión Autonómica
Valenciana, S.A. (TVV) en todos los derechos y obligaciones contemplados en el Convenio
firmado el 13 de agosto de 1996 entre el Ayuntamiento de Xeresa e Inversiones Especiales
del Mediterráneo, S.L. (anteriormente Mediterránea Informativa de Televisión, S.L).
La referida solicitud viene suscrita por el Administrador Único de la mercantil
Inversiones Especiales del Mediterráneo, S.L., como titular del derecho de alojamiento de
equipo emisor en el que se hallan instalados, según se expone, una torre de comunicaciones
con sus correspondientes antenas y una caseta para albergar equipos emisores, y además
los equipos emisores y radioenlaces de RTVV y de la red COMDES (Red de Comunicaciones
Móviles y Digitales de Emergencia y Seguridad de la Generalitat Valenciana).
Vista la aceptación de Televisión Autonómica Valenciana, S.A., del condicionado del
Convenio en los términos descritos en el Convenio de fecha 13 de agosto de 1996, tal y como
consta en el documento acompañado a la instancia, por lo que se cumple con lo dispuesto por
la cláusula treceava del citado Convenio, del siguiente tenor literal:
“Esta autorización no podrá ser traspasada a tercera persona, sin que el cesionario
manifieste expresamente su conformidad y aceptación del presente condicionado para quedar
subrogado en los derechos y obligaciones que le sean propios, y sin el previo consentimiento
del Ayuntamiento de Xeresa y la consiguiente autorización de la Administración”.
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Resultando que, con fecha 13 de agosto de 1996, el Ayuntamiento de Xeresa firmó
con la empresa Mediterránea Informativa de Televisión S.L., el referido Convenio, con la
finalidad de llevar a cabo la regularización de la actividad en la zona forestal Mondúver, así
como la correcta utilización del suelo que se encontraba ocupado por los diversos aparatos
existentes en el lugar.
Atendida la oportunidad y conveniencia de proceder a estimar la solicitud formulada
por cuanto, entre otros motivos, el suelo objeto de ocupación ocupa también equipos
emisores y radioenlaces de la red COMDES (Red de Comunicaciones Móviles y Digitales de
Emergencia y Seguridad de la Generalitat Valenciana), y en uso de las atribuciones que
legalmente corresponden a este Ayuntamiento;

HE RESUELTO:
PRIMERO. Autorizar a Televisión Autonómica Valenciana, S.A., como parte legítima
en el Convenio de ocupación del monte Mondúver, con una ocupación de 50 m2, y hasta el
día 31 de diciembre de 2024, en sustitución por traspaso de la mercantil Inversiones
Especiales del Mediterráneo, S.L. (anteriormente Mediterránea Informativa de Televisión,
S.L.) firmado con fecha 13 de agosto de 1996, y modificado parcialmente por acuerdo del
Pleno de la Corporación de fecha 28 de octubre de 2004, para alojamiento de los equipos
emisores, radioenlaces e instalaciones especificados en la instancia presentada ante el
Ayuntamiento de Xeresa, con registro de entrada n.º 675, de 14 de abril de 2011.
SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, la ocupación objeto de dicho
Convenio se regirá, además de por el mismo, por cuanta normativa de aplicación haya
entrado en vigor con posterioridad a su firma, y en particular por la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación del dominio público con antenas, repetidores y
radioenlaces en la zona del Mondúver, cuyo anuncio de aprobación definitiva, por parte del
Ayuntamiento de Xeresa, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm.
298, de 16 de diciembre de 2009.
TERCERO. Notificar el presente a los interesados, para su conocimiento y efectos.
CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación, en una
posterior sesión, para su conocimiento y, si procede, ratificación.>>

Sotmesa a votació la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia-Presidencia de
l’Ajuntament de Xeresa, aprovada per Decret n.º 051/2011, de 5 de maig,
anteriorment transcrita, resulta aprovada per unanimitat en els seus propis termes.
5. PROPOSTA, PER A COMPLETAR ANTERIOR ACORD, DE NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN LES INSTITUCIONS QUE S’HI CITEN.
Es dóna compte de la proposta d’acord, formulada per l’Alcaldia, del següent
tenor literal:
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<<Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, mediante Acuerdo adoptado en sesión
extraordinaria que tuvo lugar con fecha 30 de junio de 2011, convocada a los efectos
dispuestos por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, procedió al nombramiento de representantes de la
Corporación en órganos colegiados, que sean competencia del Pleno.
Resultando que, por error, se omitieron los nombramientos correspondientes a las
entidades que a continuación se especifican, propongo al Pleno de la Corporación la adopción
del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO: Nombrar representante del Ayuntamiento de Xeresa en el Consocio Plan
Zonal de Residuos del Área de Gestión 2, Zonas X, XI y XII, a D. Tomás Ferrandis Moscardó,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Xeresa, y a D. Tomás Daviu Pellicer, Concejal
delegado del Área de Agricultura y Medio Ambiente, como suplente.
SEGUNDO: Nombrar representante del Ayuntamiento de Xeresa, en la entidad “Xàrcia
de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat”, a D. Tomás Ferrandis Moscardó, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Xeresa, y a D. Tomás Daviu Pellicer, Concejal delegado del
Área de Agricultura y Medio Ambiente, como suplente.
TERCERO: Dar traslado del presente Acuerdo a las entidades interesadas, para su
conocimiento y efectos oportunos.>>

Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita, resulta aprovada, per
unanimitat, en els seus propis termes.
6. NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR DE XERESA.
Resultant que per mitjà d'Ofici de 28 de març del 2011, la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de València comunica que estant pròxim el cessament
de la Jutge de Pau Titular de Xeresa, la senyora Ángela María Gabaldón Vello, el
nomenament de la qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
València de 26 de maig del 2007, ha de procedir-se pel Plenari d'aquesta Corporació
a l'elecció de persona per a exercir l'expressat càrrec per un període de quatre anys.
Resultant que, amb data 29 de març del 2011, es va presentar al Jutjat Degà
de Gandia l'anunci de l'Alcaldia-Presidència d'aquest Ajuntament, pel que es fa
pública l'obertura de període de presentació d'instàncies per a cobrir el càrrec de
Jutge de Pau Titular de Xeresa, el qual va estar exposat en el Tauler d'Edictes
d'aquesta entitat local des del dia 29 de març del 2011, i que es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de València núm. 82, de data 7 d'abril del 2011.
Resultant que dins del termini de quinze dies hàbils indicat en l'anunci, el qual
va finalitzar el dia 28 d'abril del 2011, s'han presentat les sol·licituds següents:
Interessat: Eva Asunción Castelló Fuster. Registre d'entrada núm. 622, de 0-4-2011.
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Interessat: Mercedes Ferragud Martí. Registre d'entrada núm. 648, de 12-4-2011.
Interessat: Ángela Gabaldón Vello. Reg. d'entrada núm. 679, de 14 d'abril del 2011.
Resultant que hi ha quòrum suficient per a poder dur a terme l'elecció, es
procedeix a la votació secreta, amb el resultat següent: 3 vots en blanc, i 8 vots vàlids,
distribuïts conforme s’hi especifica:
1. EVA ASUNCIÓN CASTELLÓ FUSTER: 1 vot.
2. MERCEDES FERRAGUD MARTÍ: 6 vots.
3. ÁNGELA GABALDÓN VELLO: 1 vot.
Vistes les sol·licituds presentades dins de termini, d'acord amb els articles 22.2
p) i article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, article 4
i article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
El Plenari de l’Ajuntament de Xeresa, per majoria absoluta, ACORDA:
PRIMER. Nomenar a la Sra. Mercedes Ferragud Martí, amb DNI núm.
20001948K, domiciliada a Xeresa, qui disposa del títol de Llicenciada en Geografia i
Història, com a Jutgessa de Pau Titular de Xeresa.
SEGON. Traslladar del present acord al Jutge Degà de Primera Instància i
Instrucció del Partit Judicial , que ho elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1
de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau).

7. PROPOSTA DE DIES NO LECTIUS DE CARÀCTER LOCAL, A EFECTES
ESCOLARS, PER AL CURS ACADÈMIC 2011/2012, ANUALITAT DE 2012.
Es dóna compte de la proposta d’acord, formulada per l’Alcaldia, del següent
tenor literal:
<<Vist l’escrit de la Direcció del Col·legi Públic “Sant Antoni de Pàdua”, de Xeresa,
amb registre d’entrada n.º 1224, de 5 de juliol de 2011, per mitjà del qual es comunica la
proposta de dies no lectius de caràcter local, a efectes escolars, aprovats en el Consell
Escolar de 30-06-2011, per a la seua comunicació a la Direcció Territorial d’Educació de
València.
Considerant allò disposat per l’apartat quint de l’Orde d’11 de juny de 1998, de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 18 de juny), segons el qual, sense perjuí
de les festes laborals, establertes en l’àmbit local a la empara del Reial Decret 2001/1983, de
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28 de juliol, els ajuntament previ acord del Consell Escolar Municipal, podran proposar un
màxim de tres dies festius, a efectes escolars, de entre els declarats lectius en el calendari,
devent existir coincidència entre les festes de la localitat que se celebren en períodes no
vacacionals i aquestos dies.
Vista la Resolució de 26 d’abril de 2011, de la Direcció General d’Ordenació i Centres
Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2011/2012 (DOCV de 6 de
maig).
Per allò exposat, vinc a proposar al Plenari de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER: Assumir la proposta del Consell Escolar del Col·legi Públic “Sant Antoni de
Pàdua” de Xeresa, per a la determinació del dies no lectius de caràcter local, a efectes
escolars, en els seus propis termes:
- 17 de gener del 2012, dimarts, 16 de març del 2012, divendres, i 13 de juny del
2012, dimecres.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i Educació
de València, als efectes previstos en l’apartat quint de l’Orde d’11 de juny de 1998, de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 18 de juny).
TERCER: Notificar el present Acord a la Direcció del Col·legi Públic “Sant Antoni de
Pàdua” de Xeresa, per al seu coneixement i efectes.>>

Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, s’obté el següent resultat: 7
vots a favor (C.M. COMPROMÍS), i 4 abstencions (PP, i PSOE).
Conseqüentment amb el resultat de la votació, la proposta d’Acord transcrita
resulta aprovada, per majoria absoluta, en els seus propis termes.
8. PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE DOS DIES FESTIUS LOCALS, A EFECTES
LABORALS, PER AL 2012.
Es dóna compte de proposta d’acord, formulada per l’Alcaldia, del tenor literal
següent:
<<Vist l'escrit del Servei Territorial de Treball i Seguretat Laboral de València,
sol·licitant remissió de l'acord d'esta Corporació, determinant de manera específica la data i
denominació de les dos festes locals no recuperables per al 2012.
Considerant el que disposa l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors, i disposicions
concordants.
Per mitjà del present vinc en formular al Plenari de la Corporació la adopció del
següent,
ACORD
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PRIMER. Determinar de manera específica la data i denominació de les dos festes
locals no recuperables per al 2012, sent les següents:
17 de gener del 2012, dimarts, Festivitat de Sant Antoni Abad.
13 de juny del 2012, dimecres, Festivitat de Sant Antoni de Pàdua.
SEGON. Comunicar el present acord al Servei Territorial de Treball i Seguretat Laboral
de València, a fi de què procedisca a la seua publicació per a general coneixement i
efectes.>>

Obert el torn d’intervencions, per part del Grup municipal del PP, se proposa la
Festivitat de San Vicent Ferrer, en compte de la Festivitat de Sant Antoni Abad, per
tindre tradició a Xeresa, a menys que aquella siga declarada, per part de la
Generalitat Valenciana, festa autonòmica no recuperable per a 2012.
Sotmesa a votació la proposta d’Acord formulada per l’Alcaldia, junt a l’esmena
de modificació referida, el Plenari de l’Ajuntament de Xeresa, per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER. Determinar de manera específica la data i denominació de les dos
festes locals no recuperables per al 2012, sent les següents:
16 d’abril del 2012, dilluns, Festivitat de Sant Vicent Ferrer.
13 de juny del 2012, dimecres, Festivitat de Sant Antoni de Pàdua.
SEGON. Comunicar el present acord al Servei Territorial de Treball i Seguretat
Laboral de València, a fi de què procedisca a la seua publicació per a general
coneixement i efectes.

9. SOL·LICITUD A L’ENTITAT “INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL” DE
FINANÇAMENT PER MITJÀ D’UNA LÍNEA PREFERENT PER AL PAGAMENT A
PROVEÏDORS MUNICIPALS (REIAL DECRET-LLEI 8/2011, D’1 DE JULIOL).
Es dóna compte de la proposta d’acord, formulada per l’Alcaldia, del tenor
literal següent:
<<Visto lo dispuesto por los artículos 4 y siguientes del Real Decreto-ley 8/2011, de 1
de julio, sobre cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las
entidades locales, publicado en el BOE de 7 de julio de 2011.
Visto el informe de la Tesorería del Ayuntamiento de Xeresa, de fecha 20 de julio de
2011, al que se adjunta la relación de facturas susceptibles de incluirse en la línea financiera
citada en el artículo 4 de dicha norma, acorde con el criterio señalado en el artículo 5.2 de la
misma.
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Visto el informe de la Intervención municipal, de fecha 20 de julio de 2011, en el que
se fiscaliza de conformidad el expediente iniciado para que el Ayuntamiento de Xeresa pueda
acogerse a esta línea especial, para lo que deberá acordar en Pleno la solicitud al Instituto de
Crédito Oficial por un importe no superior a 65.900,- euros.
Por lo expuesto, vengo en proponer al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente,
ACUERDO
PRIMERO: Solicitar al Instituto Oficial de Crédito la aceptación para que el órgano
competente del Ayuntamiento de Xeresa concierte operación de endeudamiento con arreglo a
la línea de crédito para la cancelación de deudas de las Entidades locales con empresas y
autónomos prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, y por un total
importe de sesenta y cuatro mil veintitrés euros con ochenta céntimos (64.023,80 €).
SEGUNDO: Aprobar la relación identificativa y detallada de las certificaciones y
documentos acreditativos de las obligaciones pendientes de pago cuyo cumplimiento se
pretende con esta operación financiera, siendo la que consta como Anexo en el Informe de
Tesorería obrante en el expediente, por un total importe de sesenta y cuatro mil veintitrés
euros con ochenta céntimos (64.023,80 €).
TERCERO: Facultar al titular de Alcaldía-Presidencia de la Corporación, o a quien
legalmente le sustituya, para ejecutar los presentes acuerdos, realizar las gestiones
necesarias para llevarlos a término, resolver las incidencias que puedan surgir en su
ejecución y suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para cumplir lo
aquí acordado.>>

Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, s’obté el següent resultat: 7
vots a favor (C.M. COMPROMÍS), i 4 abstencions (PP, i PSOE).
Conseqüentment amb el resultat de la votació, la proposta d’Acord transcrita
queda aprovada, per majoria absoluta, en els seus propis termes.
10. SOL·LICITUD A L’ENTITAT “BANCO BILBAO VIZCAYA-ARGENTARIA
(BBVA)”, DE CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE PRÈSTEC A LLARG TERMINI
(ARTICLE 177.5 TEXT REFÓS DE LA LLEI D’HISENDES LOCALS).
Es dóna compte de la proposta d’acord, formulada per l’Alcaldia, del tenor
literal següent:
<<Visto el estado de trámite del expediente iniciado para la contratación de un
préstamo a largo plazo por cuantía de 80.200,- euros destinado a financiación del Remanente
de tesorería negativo de la Liquidación presupuestaria del ejercicio 2010 (36.438,63 euros) y
financiación parcial de expediente de modificación de créditos (43.761,37 euros) y
RESULTANDO que del análisis de las ofertas recibidas de Entidades
financieras se concluye que la más beneficiosa es la formulada por Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria.
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RESULTANDO que del Informe emitido al efecto por la Intervención Municipal
se desprende la capacidad legal del Ayuntamiento para la contratación del préstamo.
.
Por el Alcalde-Presidente que suscribe se propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente Acuerdo:
1º.- Solicitar a Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria la concertación de una
operación de préstamo a largo plazo de 80.200,- euros, conforme a las siguientes
condiciones:
Destino:
Carencia:
Plazo:
Tipo de interés:
Comisiones:
Liquidaciones:

Financ.Rte.tes.neg y exp.modif. (artº. 177.5 TRLRHL)
1 año
30 de abril de 2015.
60.150,- euros: Tipo ICO + 2%
20.050,- euros: Euribor trim. + 4%
Apertura: 0,50%
Trimestrales.

2º.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para la realización de los trámites
necesarios y la suscripción de los documentos precisos para la formalización del préstamo.>>

Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, s’obté el següent resultat: 7
vots a favor (C.M. COMPROMÍS), i 4 abstencions (PP, i PSOE).
Conseqüentment amb el resultat de la votació, la proposta d’Acord transcrita
queda aprovada, per majoria absoluta, en els seus propis termes.

11. APROVACIÓ INICIAL, SI PROCEDEIX, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS 6/2011.
Es dona compte de la proposta d’acord, formulada per l’Alcaldia, del tenor
literal següent:
<<Vista la necesidad de habilitar créditos extraordinarios y suplementos de créditos en
el estado de gastos del vigente Presupuesto General y
RESULTANDO: Que atendiendo a la especificidad de los gastos que se pretende
cubrir se llega a la conclusión de que su habilitación dentro del presente ejercicio resulta
conveniente para los intereses municipales.
CONSIDERANDO: Que los créditos extraordinarios y suplementos de créditos objeto
del presente expediente se financian mediante bajas de créditos de otras partidas no
comprometidas y operación de crédito, medios estos previstos en los artículo 36.1 y 36.3 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente Acuerdo:
1º) Conceder los créditos extraordinarios y suplementos de créditos que figuran en
Anexo a la presente propuesta, en el vigente Presupuesto General:
Créditos extraordinarios ………………………….. 38.435,51 euros.
Suplementos de créditos…………………………. 40.606,92 euros.
---------------------------Suman . . . . . . . 79.042,43 euros

2º) Financiar los créditos extraordinarios y suplementos de créditos, conforme
cuanto figura, de igual manera, en el Anexo a la propuesta:

a

Bajas de créditos de gastos………………… 35.281,06 euros.
Operación de préstamo (artº.177.5 LRHL). 43.761,37 euros.
--------------------------Suman…………79.042,43 euros.

3º. Acordar igualmente su exposición pública, y si no se presentaran reclamaciones
elevar automáticamente a definitiva su aprobación, sin necesidad de nuevo Acuerdo,
procediendo a su publicación por Capítulos.
4º.- Condicionar la entrada en vigor del expediente a la formalización de la operación
de préstamo que, parcialmente, lo financia.>>

Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, s’obté el següent resultat: 7
vots a favor (C.M. COMPROMÍS), i 4 abstencions (PP, i PSOE).
Conseqüentment amb el resultat de la votació, la proposta d’Acord transcrita
queda aprovada, per majoria absoluta, en els seus propis termes.
12. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2011.
Es dóna compte de la proposta d’acord, formulada per l’Alcaldia, del tenor
literal següent:
<<Dada cuenta de pagos pendientes de aplicación de ejercicios anteriores que no
pudieron ser contraídos en su anualidad al no haber suficiente consignación presupuestaria
en la partida del presupuesto corriente o por no estar prevista la partida pertinente.
Considerando que, en virtud del principio de especialidad temporal, previsto en el art.
176.1 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, según el cual, sólo pueden imputarse a los créditos del
estado de gastos de cada ejercicio las obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
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servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del
propio ejercicio presupuestario, no existiendo más posibilidad de atender los gastos
realizados en ejercicios anteriores que el denominado “reconocimiento extrajudicial de
créditos”, previsto en el art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, reconocimiento que se
reserva a la competencia del Pleno de la Corporación, no siendo delegable dicha atribución,
en aplicación de lo dispuesto en el art. 22, apartado 2.e) en relación con el aptdo. 4) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre.
Esta Alcaldía, eleva al Pleno corporativo para su aprobación, si procede, la siguiente
propuesta de acuerdo:
Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 70.092,61
euros de los conceptos y por los importes que se relacionan en Anexo a la propuesta.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a Secretaría-Intervención para que se
realicen las operaciones contables pertinentes de reconocimiento de las obligaciones
correspondientes.
Tercero.- Condicionar el presente Acuerdo a la entrada en vigor del expediente de
modificación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos que por cuantía de
79.042,43 euros se encuentra en trámite y financia el presente reconocimiento extrajudicial.>>

Sotmesa a votació la proposta d’Acord transcrita, s’obté el següent resultat: 7
vots a favor (C.M. COMPROMÍS), i 4 abstencions (PP, i PSOE).
Conseqüentment amb el resultat de la votació, la proposta d’Acord transcrita
queda aprovada, per majoria absoluta, en els seus propis termes.
13. MOCIONS D’URGÈNCIA.
Finalitzat l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, i abans de
passar al torn de precs i preguntes, l’Alcalde-President pregunta si qualsevol grup
polític desitja sotmetre a la consideració del Plenari, per raons d’urgència, qualsevol
assumpte no comprés en l’ordre del dia que acompanyava a la convocatòria i que no
tinga cabuda en el punt de precs i preguntes, de conformitat amb allò disposat per
l’article 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Per part del Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó, com a portaveu del Grup municipal
C.M. COMPROMÍS, es dona compte dels tres assumptes que desitja sotmetre a la
consideració del Plenari, manifestant que no va poder tindre finalitzada la redacció de
les propostes en l’antelació suficient per incloure els mateixos en l’ordre del dia.
A continuació, i de conformitat amb allò disposat per l’apartat quart de l’article
esmentat, se sotmet a la consideració del Plenari, de forma individualitzada per a
cada assumpte, la procedència del seu debat, resultant aprovada per unanimitat dels
Regidors.
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13-A) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL C.M. COMPROMÍS, DEMANANT A LA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA CANVI DE SISTEMA EN LA LLUITA CONTRA
LA MOSCA DEL MEDITERRANI.
Se dona compte de la Moció que presenta el Grup municipal C.M.
COMPROMÍS, del següent tenor literal:
“Tomàs Ferrandis Moscardó, portaveu del grup BLOC: Coalició Compromís, a l’empara del
que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3, eleva al Plenari de l’Ajuntament de Xeresa la següent:
MOCIÓ
Des de l’any 2008, l’Ajuntament de Xeresa ha fomentat l’ús de les trampes ordis per al
(control ) de la mosca del mediterrani coneguts com “mosqueros” (atenent al RD 461/2004 de
18 de març, article 5. Mesures Obligatòries, apartat, b) ).
Amb este sistema s’ha aconseguit un resultat molt millor que el d’anys anteriors, a més de
reduir l’impacte mediambiental: per una banda s’usava un sistema ecològic i per altra banda
s’evitava la gran quantitat d’envasos de plàstic que els altres sistemes estaven provocant.
Des de la Conselleria d’Agricultura, es facilitava de forma gratuïta les càrregues de producte
(tripaks ) cosa que va motivar la iniciativa de la regidoria d’Agricultura de subvencionar el cost
del 50% de la compra dels mosqueros per als llauradors de Xeresa.
Enguany, la Conselleria d’Agricultura ha eliminat la seua col·laboració i no facilitarà les
càrregues de tripacks. Tampoc ha comunicat formalment als Ajuntaments el canvi.
Estos retalls i canvis sense avís previ a banda de suposar un pas enrere en el que hauria de
ser una política per adaptar l’agricultura a les noves exigències del mercat i la legislació
actual, creen una sensació d’abandonament, improvisació i incertesa entre els llauradors.
Per tot l’ exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
PROPOSTA D’ACORD
Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura tornar al sistema emprat en anys anteriors on aquesta
facilitava les càrregues de producte “tripaks”de forma totalment gratuïta.”

Sotmesa a votació la Moció transcrita, resulta aprovada, per unanimitat, en els
seus propis termes.
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13-B) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL C.M. COMPROMÍS, SOBRE PETICIONS VARIES A
LA CONSELLERIA D’ECONOMIA,
HISENDA I OCUPACIÓ, AMB RELACIÓ AL
PROGRAMA D’AJUDES “SALARI JOVE”.

Se dona compte de la Moció que presenta el Grup municipal C.M.
COMPROMÍS, del següent tenor literal:
“Tomàs Ferrandis Moscardó, portaveu del grup BLOC: Coalició Compromís, a l’empara del
que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3, eleva al Plenari de l’Ajuntament de Xeresa la següent:
EXPOSA
Que en els darrers anys la Conselleria d’Economia i Hisenda ha posat en marxa el programa
“Foment de l’Ocupació Salari-Jove” destinat a sufragar els costos salarials de la contractació
de menors de 30 anys per part dels Ajuntaments o l’administració autonòmica.
Que des de l’any 2008 l’Ajuntament de Xeresa ha pogut optar a estes ajudes i contractar a
joves desocupats del municipi ( 2008: 11.390,56 €; 2009: 13.500 €; 2010: 13.473,32 € )
Que en l’Ordre 61/2010, de desembre, de la Conselleria de Economia, Hisenda i Ocupació
reguladora del programa Salari-Jove 2011-2012 condiciona -per primera vegada- esta ajuda a
l’existència de 100 joves desocupats en el municipi.
Esta condició impedeix optar a l’ajuda als municipis menuts encara que patisquen un alt
percentatge de desocupats menors de 30 anys i que , en la pràctica, és una retallada de les
ajudes.
Que el import total previst a estes ajudes ( 8.900.000 € ) -condicionat a l’existència de crèditno s’ha incrementat com calia esperar per a l’any 2011, fet que junt a la nova condició
esmentada adés suposa una retallada de facto.
Per estes raons trasllade al Plenari la següent
PROPOSTA D’ACORD.
PRIMER. Que el Plenari de l’Ajuntament de Xeresa demane al la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació que el Programa “Foment de l’Ocupació Salari-Jove” siga
dotat de més recursos econòmics.
SEGON. Que el Plenari de l’Ajuntament de Xeresa manifeste el seu rebuig a
condicionants com el de l’existència de 100 menors de 30 anys aturats al municipi que
impossibiliten que estos programes puguen arribar a la majoria de poblacions valencianes.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació, per als seu coneixement i efectes.”

Sotmesa a votació la Moció transcrita, resulta aprovada, per unanimitat, en els
seus propis termes.
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13-C) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL C.M. COMPROMÍS, SOBRE PETICIONS VARIES A
LA CONSELLERIA D’ECONOMIA,
HISENDA I OCUPACIÓ, AMB RELACIÓ ALS
PROGRAMES D’AJUDES “EMCORP”, “PAMER” I “SALARI JOVE”.

Se dona compte de la Moció que presenta el Grup municipal C.M.
COMPROMÍS, del següent tenor literal:
“Tomàs Ferrandis Moscardó, portaveu del grup BLOC: Coalició Compromís, a l’empara del
que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3, eleva al Plenari de l’Ajuntament de Xeresa la següent:
MOCIÓ
Davant la situació dramàtica que estan vivint moltes famílies valencianes per trobar-se en
l’atur.
Donat que enguany l’import previst per als programes d’ocupació de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació no contemplen variacions significatives .
Davant la retallada que ha suposat en el programa Salari Jove de la Conselleria d’Economia i
Hisenda.
Per estes raons trasllade al Plenari la següent
PROPOSTA D’ACORD.
PRIMER. Que el plenari demane a la Conselleria d’Economia i Hisenda s’incrementen les
partides destinades als programes EMCORP, PAMER i Salari Jove.
SEGON. Que el plenari demane a la Conselleria que els criteris que dicta per fer la baremació
dels demandants atenguen més a la situació econòmica real (càrregues familiars, hipoteques,
situació laboral de la resta de membres de la unitat familiar ... )
TERCER. Que en la baremació es valore la renda en base a les dades fiscals de l’any anterior
i no a les referents a la darrera declaració presentada (dos anys anteriors)”

Sotmesa a votació la Moció transcrita, resulta aprovada, per unanimitat, en els
seus propis termes.
14. PRECS I PREGUNTES.
No s’hi formularen precs ni preguntes.
Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per finalitzat l'acte, alçant la
sessió a les vint-i-dos hores i quaranta minuts del dia fixat en l'encapçalament, de tot
això, com a Secretari, dóne fe.
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EL SECRETARI,
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