AJUNTAMENT DE XERESA
C/ Alcodar, 16 – 46790 Tel. 96 2895378 Fax 96 289 5195 – xeresa_alc@gva.es

MINUTA NÚM. 5
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
28 D’ABRIL DE 2010.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr.Tomàs Ferrandis Moscardó.
Regidors:
Sr. Josep Garcia Ferrer.
Sr. Francisco Armengol Cardona.
Sra. Eloina Garrido Nievas.
Sr. Tomàs Daviu Pellicer.
Sr. Joan Josep Peiró Gorrita.
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi.
Sr. Fernando Sendra Vicedo.
Sr. Salvador Naya Gironés.
Sr. Pablo Piera Insa.
Secretari-Interventor:
Sr. Juan Manuel López Borrás.

A Xeresa, sent les 21,30 hores del dia
28 d’abril de 2010, es reuneixen en
primera convocatòria, en el Saló de
Sessions de la Casa Consistorial, els
Srs. i Sres. Regidors/es que es
relacionen al marge, per a tindre lloc
sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, sota
la presidència del Sr. Alcalde, Tomàs
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 procedeix al debat i votació
dels assumptes relacionats en l'Orde del
Dia fixat en la convocatòria, amb el
resultat següent:

EXCUSA LA INASSISTÈNCIA:
Sr. José Ignacio Bourgon de Izarra

1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Corporació assistents, si han de realitzar
alguna observació a l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple de l’Ajuntament el dia 31
de març de 2010, que va ser distribuïda junt amb la convocatòria.
No formulant-se cap observació, queda aprovada per la unanimitat dels deu Regidors
presents, del total de onze que conformen el nombre legal de la Corporació.
2. DECRETS D'ALCALDIA DISPOSATS DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.
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 de la Corporació, sent les següents:
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NÚM.

DATA

DESCRIPCIÓ

051

29/03/2010 Ordenant retenció de crèdit per a la despesa de redacció del Pla Especial de La Marjal de Xeresa

052

29/03/2010 Nomenant a funcionari de carrera de l'Ajuntament Secretari-Interventor Accidental de la Corporació

053

31/03/2010 Ordenant el pagament dels conceptes que s'indiquen

054

31/03/2010 Aprovant el Projecte Tècnic de l'obra "Execució d'ecoparc i compotera municipal", del FEES

055

01/04/2010 Aprovant expedient per a la contractació de l'obra "Execució d'ecoparc i compotera municipal", del FEES

056

01/04/2010 Adjudicant contracte menor d'obra "Adequació elements manyeria edificis municipals", del FEES

057

06/04/2010 Sol·licitant ajuda econòmica per a la contractació d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

058

09/04/2010 Sol·licitant ajuda econòmica per a la Escola Infantil Municipal, corresponent al curs escolar 2010-2011

059

09/04/2010 Adjudicant provisionalment contracte d'obra "Renovació instal·lacions enllumenat públic", del FEES

060

14/04/2010 Aprovant Memoria de l'obra "Urbanització de plaçeta", i acordant demanar subvenció a Diputació per remanent

061

15/04/2010 Resolvent petició de divisió dels rebuts de taxes municipals, formulada per Ana María Perelló Ferrando

062

15/04/2010 Acordant la prosecució de la tramitació d'expedient per aterraments autoritzats en La Marjal

063

19/04/2010 Aprovant la memoria valorada per a l'actuació "Neteja de séquies i barranc al T.M. de Xeresa"

064

20/04/2010 Aprovant el Projecte Tècnic de l'obra "Instal·lació de plataformes subterranies per a contenidors" (PPOS 2010/115)

065

20/04/2010 Aprovant expedient de generació de crèdit pressupostari per ingrés (Renovació Enllumenat Públic - FEES)

066

20/04/2010 Aprovant expedient de generació de crèdit pressupostari per ingrés (Inst. captadors poliesportiu - FEES)

067

20/04/2010 Aprovant expedient de generació de crèdit pressupostari per ingrés (Elements manyeria edificis i parcs - FEES)

068

20/04/2010 Aprovant expedient de generació de crèdit pressupostari per ingrés (Ecoparc i compostera municipal - FEES)

069

20/04/2010 Aprovant expedient de generació de crèdit pressupostari per ingrés (Millora de la red informática local - FEES)

070

20/04/2010 Aprovant expedient de generació de crèdit pressupostari per ingrés (Web municipal i Admiministració Elec. - FEES)

071

20/04/2010 Aprovant expedient de generació de crèdit pressupostari per ingrés (Abastiment aigua Jaume I - PAP 2009)

072

20/04/2010 Resolvent petició d'exempció Taxa per recollida de basura, formualda per María Canet Palomares

073

21/04/2010 Aprovant memoria per al programa de subvencions de tallers d'ocupació

074

23/04/2010 Convocant sessió ordinària del Ple de la Corporació, corresponent a abril de 2010

Per part del Regidor Sr. Sendra Vicedo, es pregunta sobre el Decret n.º 060/2010, de
14 d’abril, i en particular a quina placeta se refereix.
El Sr. Alcalde indica que la subvenció que s’ha demanat a la Diputació de València
correspon al sobrant en l’adjudicació en l’obra del PPOS 2009, per a “Urbanització de
placeta”, i que dita “placeta” correspon al lloc que queda al final del carrer Dr. Miguel Vivó.
A continuació, el Regidor Sr. Sendra Vicedo, pregunta si ja han finalitzat les obres
corresponents al PPOS 2009 (Urbanització Plaça l’Esglèsia).
El Sr. Alcalde manifesta que no es poden donar per acabades les obres, tot i que resta
col·locar bancs, baranes i femers.
Finalitzades les anteriors 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. RATIFICACIÓ, SI PROCEDEIX, DE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA PER LA QUAL
S’ACCEPTA LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA INCLOSA AL PLA
PROVINCIAL D'OBRES I SERVICIS DE 2010.
Atés el contingut de la resolució d'Alcaldia, amb el següent tenor literal:
“DECRET Nº. 064/2010, DE 20 D'ABRIL
Donat compte de les noves Directrius per a la gestió de Plans provincials d'Obres i
Servicis, aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua Sessió de 17 de febrer del
2010, i que s'apliquen a la gestió del PPOS de 2010, i més en concret la que es referix a LA
DELEGACIÓ en els Municipis de la província de la contractació de les obres, amb l'obligació
que pels ajuntaments es faça constar expressament l'acceptació d'esta delegació per acord
plenari municipal.
Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra.
Atés que, de conformitat amb la circular de la Diputació de València, Servici de
Cooperació Municipal, el pròxim 30 d'abril, finalitza, de forma improrrogable, el termini per a
la presentació per via telemàtica del Projecte Tècnic de les obra.
Vist el Projecte Tècnic de l'obra, redactat per D. Ignacio Pastor Enguídanos, Arquitecte
Tècnic.
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar el Projecte Tècnic de l'obra de “INSTAL·LACIÓ DE
PLATAFORMES SUBTERRÀNIES PER A CONTENIDORS DE RESIDUS URBANS”, amb
un pressupost total de quaranta-tres mil tres-cents un euros (47.429,95 €).
SEGON.- Acceptar la delegació en aquest Municipi per a contractar l'obra mencionada
anteriorment, i continguda en les directrius aprovades pel Ple de la corporació Provincial en
data 17 de febrer del 2010, amb el detall següent:
1. NÚM. Obra: 115.
2. Denominació: Instal·lació de plataformes subterrànies per a contenidors de residus

urbans.

3. Import concedit Diputació: 45.058,46,- euros.
4. Import concedit Ajuntament: 2.371,49,- euros.
5. Total concedit: 47.429,95,- euros.

TERCER.- Comprometre les aportacions econòmiques municipals pels conceptes,
quanties i per a les obres que a continuació s'indiquen, incloses en el PPOS 2010, regulat per
la normativa legal aplicable, així com les Directrius per a la Formació i Gestió del Pla
aprovades per la Diputació Provincial:
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DENOMINACIÓ LES
OBRES

Instal·lació de
Plataformes
subterrànies per a
contenidors de
residus urbans.

PRESSUPOST

47.429,85

Aportació municipal compromesa
FONS
CRÈDITS
TOTAL
PROPIS
APORTACIÓ
(INCLÚS
C.E.)

2.371,49

0,00

2.371,49

ACCEPTACIÓ
DELEGACIÓ
CONTRACTACIÓ

SI

QUART.- Anomenar a Ignacio Pastor Enguídanos, Arquitecte Tècnic, director
Facultatiu de la dita obra.
QUINT.- Remetre certificació del present acord a la Diputació Provincial de València,
així com un exemplar del projecte en format digital.”
El Ple de la corporació per huit vots a favor, corresponents als membres dels Grups
municipals BLOC, PSOE i VIPX, i dos abstencions, dels membres presents del Grup
municipal del PP,
ACORDA:
ÚNIC. Ratificar amb plenitud d'efectes, el Decret d'Alcaldia anteriorment reproduït.
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDITS 1/2010.
Donat compte de l'existència de factures d'exercicis anteriors que no van poder ser
contretes en la seva anualitat al no haver-hi suficient consignació pressupostària en la partida
del pressupost corrent o per no estar prevista la partida pertinent.
Considerant que, en virtut del principi d'especialitat temporal, previst en l'art. 176.1 del
R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals, segons el qual, només poden imputar-se als crèdits de l'estat de despeses
de cada exercici les obligacions derivades d'adquisicions, obres, servicis i la resta de
prestacions o despeses en general que es realitzen l'any natural del propi exercici
pressupostari, no existint més possibilitat d'atendre els gastos realitzats en exercicis anteriors
que el denominat “reconeixement extrajudicial de crèdits”, previst en l'art. 60.2 del R.D.
500/1990, de 20 d'abril, reconeixement que es reserva a la competència del Ple de la
corporació, no sent delegable la dita atribució, en aplicació del que disposa l'art. 22, apartat
2.e) en relació amb l'apt. 4) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, modificada per Llei 57/2003, de 16 de desembre.
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Per allò que s'ha exposat, el Ple de la corporació per sis vots a favor, corresponents
als membres dels Grups municipals del BLOC, i quatre abstencions, dels membres presents
dels Grups municipals PP, PSOE i VIPX,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits dels conceptes i pels
imports que s'expressen, i la seva aplicació a la partida del pressupost de despeses
corresponent a l'exercici 2.010, que així mateix s'indica:
Creditor
Castelló Simó S.A.
Castelló Simó S.A.
Ofitec SCVL
Ofitec SCVL
Sumen

Descripció
Rotonda C/Xeraco –
Dr. M. Vivó
Poliesportiu Municipal
Treballs conveni
Direcc.Gral.Cadastre
Apl.Informàtica
cadastre rústica

Import
29.936,12

Partida
Presup.
60904-1

100.000,00
5.823,97

62201-3
22706-9

435,00

22706-9

136.195,09

Segon.- Traslladar del present acord a Secretaria-Intervenció perquè es realitzen les
operacions comptables pertinents de reconeixement de l'obligació i, si és el cas, pagament
pertinent.
Tercer.- Condicionar el present Acord a la l'entrada en vigor de l'expedient de
modificació de crèdits extraordinaris que per quantia de 129.936,12 euros es troba en tràmit i
finança, parcialment, el present reconeixement extrajudicial.
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL, SI ÉS PROCEDENT, D'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.
Vista la necessitat habilitar crèdits extraordinaris en l'estat de gastos del vigent
Pressupost General i,
RESULTANT: Que atenent a l'especificitat de les despeses que es pretén cobrir
s'arriba a la conclusió que la seva habilitació dins del present exercici resulta convenient per
als interessos municipals.
CONSIDERANT: Que els crèdits extraordinaris objecte del present expedient es
financen en la seva totalitat per mitjà de, baixes de crèdits d'altres partides no compromeses,
mig aquest previst en l'article 36.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es
desenrotlla el capítol primer del títol sext de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
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El Ple de la corporació, per sis vots a favor, corresponents als membres del Grup
municipal del BLOC, i quatre abstencions, dels membres presents dels Grups municipals PP,
PSOE i VIPX,
ACORDA:
1r.- Concedir els crèdits extraordinaris que, a continuació es relacionen, en el vigent
Pressupost General:
ECO.

FUNC.

62201
60904

3
1

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Poliesportiu Municipal
Rotonda C/Xeraco-Dr.M.Vivó
Suma crèdits extraordinaris

100.000,00
29.936,12
129.936,12

2n.- Finançar el crèdit extraordinari d'acord amb el següent:
•
•
•

– 76.952,08 euros per mitjà de baixa en el crèdit de gastos 62200-1 “Ampliació
Cementeri”.
– 52.632,69 euros per mitjà de baixa en el crèdit de gastos 62701-1 “Projectes i
gastos Sector 3-Caudeli”.
– 351,35 euros per mitjà de baixa en el crèdit de gastos 63300-1 “Xarxa.Abast.Aigües
C/Jaume I i adj.-PAP 2009”

3r. Acordar igualment la seva exposició pública, i si no es presentaren reclamacions elevar
automàticament a definitiva la seva aprovació, sense necessitat nou acord, procedint a la
seva publicació per capítols.
6. APROVACIÓ INICIAL, SI ÉS PROCEDENT, DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE
LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL SERVICI D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE I
CLAVEGUERAM EN EL TERME MUNICIPAL DE XERESA.
Es dóna compte, per part de l'Alcaldia, de la proposta d'aprovació inicial del Reglament
de funcionament de la Comissió de seguiment del Servei d'Abastiment d'Aigua Potable i
clavegueram en el terme municipal de Xeresa, indicant-se els errors advertits en l'esmentada
proposta: formarà part de la comissió, en representació de l'empresa adjudicatària, un
representant, en compte de tres que per error figura en la proposta, així com, en
representació de l'Ajuntament de Xeresa, un tècnic municipal, en lloc del Cap dels serveis
tècnics municipals que figura en la proposta.
Finalitzada la fase d'intervencions, i;
Resultant que el Plec de condicions economicoadministratives que van regir la
contractació per concurs de la gestió de la concessió del subministrament d'aigua potable i
clavegueram en el terme municipal de Xeresa, estableix, en la clàusula 2a, apartat 4,
assenyala el següent: “Una vegada adjudicat el concurs, l'Ajuntament fiscalitzarà directament
la gestió del concessionari, i coordinarà les seves relacions per mitjà de la creació d'una
Comissió de Seguiment, en la que puguen tindre cabuda les propostes de l'Administració, del
Concessionari i dels usuaris, per al correcte desenrotllament del servei”.
Vist l'informe de Secretaria de 21 d'abril del 2010, sobre legislació aplicable i
procediment que ha de seguir-se per a l'aprovació del Reglament referit.
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Vist el projecte de Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment del servei
d'abastiment d'aigua potable i clavegueram en el terme municipal de Xeresa.
Considerant el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple de la corporació, per nou vots a favor, corresponents als membres presents dels
Grups municipals BLOC, PP, i PSOE, i una abstenció, del membre del Grup municipal del
VIPX,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de funcionament de la Comissió de
Seguiment del servei d'abastiment d'aigua potable i clavegueram en el terme municipal de
Xeresa, en els termes que figuren en l'expedient.
SEGON. Sotmetre el Reglament a informació pública i audiència dels interessats, amb
publicació en el Butlletí Oficial de la província de València, i en el Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament de Xeresa, per termini de trenta dies perquè es pugen presentar les
reclamacions o suggeriments que s'estimen oportunes, les quals seran resultes per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments, en aquest termini, es
considerarà definitivament aprovat sense necessitat acord exprés del Ple.
TERCER. Facultar a l'Alcalde-President per a subscriure i firmar qualsevol classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ORDENANÇA REGULADORA
DELS USOS I COSTUMS DINS DE L'ÀMBIT RURAL.
Es dóna compte, per part de l'Alcaldia, de la proposta de modificació de l'Ordenança
reguladora dels usos i costums dins de l'àmbit rural, i s’hi indica que és una iniciativa de la
Mancomunitat de Municipis de la Safor.
Seguidament, el Regidor Sr. Sendra Vicedo manifesta que, apart de la modificació de
la Ordenança, cal que l’Ajuntament informe a tots els magatzems per a que no compren
productes de dubtosa procedència.
Finalitzades les anteriors intervencions, i;
Considerant del màxim interès per a aquest municipi la modificació de la vigent
Ordenança reguladora dels usos i costums dins de l'àmbit rural, el text íntegre de la qual es va
publicar en el Butlletí Oficial de la província de València de 5 de maig de 1998, número 105,
amb, que regula la part relativa a la comercialització dels productes del camp, i modifica la
corresponent a les infraccions, sancions i procediment, per les modificacions introduïdes,
fonamentalment, per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, completant d'esta manera el que disposen
les lleis i Reglaments vigents,
Vist l'informe de Secretaria de data 23 d'abril del 2010, sobre la legislació aplicable i el
procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de la modificació de la referida Ordenança.
Vist el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora dels usos i costums dins de
l'àmbit rural, de data 23 d'abril del 2010..
Considerant el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per allò que s'ha exposat, el Ple per la unanimitat dels deu Regidors presents, del total
d'onze que conformen el nombre legal de la corporació,
ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació d'Ordenança municipal reguladora
dels usos i costums dins de l'àmbit rural, incorporant a la mateixa el capítol VIII, relatiu a la
comercialització de productes del camp, i el capítol IX, que tracta de les infraccions, sancions i
procediment (en substitució este últim de l'actual capítol VIII, que queda derogat), tot això en
els termes que figuren en l'expedient.
SEGON. Sotmetre la dita modificació de l'Ordenança a informació pública i audiència
dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la província i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o
suggeriments, que seran resoltes per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el mencionat termini, es considerarà aprovada definitivament sense
necessitat acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar a l'Alcalde-President, per a subscriure i firmar qualsevol classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
8. MOCIONS D'URGÈNCIA.
No s’hi presenta cap moció d’urgència.
9. PRECS I PREGUNTES.
Per part del Regidor Sr. Piera Insa, es prega que per part de l’Ajuntament s’hi adopten
mesures per tal d’evitar que camins, com el de Les Senilleres, estiguen tancats per mitjà de
cadenes. L’Alcalde contesta que ell també considera que dit camí es públic, i que està a favor
de l’adopció de mesures per part de l’Ajuntament, però d’una manera ordenada.
A continuació el Regidor Sr. Sendra Vicedo, assenyala que es deu de buscar una
solució, inclús la possible compra per part de l’Ajuntament, per a eliminar les dos curvatures
tancades existents al Camí del Coco, tot i que generen una situació de perill. L’Alcalde
manifesta que s’hi estudiarà aquest tema per tal de buscar la millor solució.
Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per acabat l'acte públic, i va alçar la
sessió a les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts del dia fixat en l'encapçalament.
De tot això, com Secretari, DONE FE.
EL SECRETARI,
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