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

MINUTA NÚM. 6
SESSIÓ
ORDINÀRIA
DEL
PLE
DE
L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26
DE MAIG DE 2010.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr.Tomàs Ferrandis Moscardó.
Regidors:
Sr. Josep Garcia Ferrer.
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.

A Xeresa, sent les 21,30 hores del dia 26
de maig 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:

Secretari-Interventor:
Sr. Juan Manuel López Borrás.
EXCUSEN LA INASSISTÈNCIA:
Sr. José Ignacio Bourgon de Izarra
Sr. Francisco Armengol Cardona

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 28 d’abril de 2010,
que va ser distribuïda junt amb la convocatòria.
No formulant-se cap observació, queda aprovada per la unanimitat dels nou 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:
NÚM.

DATA

DESCRIPCIÓ

075

26/04/2010

Adjudicant provisionalment a Drocent Excavacions, S.L., el contracte d'obres "Execució d'ecoparc i compostera". FEES

076

26/04/2010

Aprovant la certificació núm. 4 de l'obra " Adequació i millora Plaça de l'Esglèsia". PPOS 2009

077

26/04/2010

Aprovant la certificació núm. 1 de l'obra "Actualització de la red d'abastiment d'aigües potables". PAP 2009

078

27/04/2010

Requerint a KEY VIL V, S.L, per a que finalitze les obres d'urbanització del sector SUP-3 "Caudeli"
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079

27/04/2010

Declarant l'adhesió de l'Ajuntament de Xeresa al programa de pràctiques formatives "La Dipu Te Beca"

080

28/04/2010

Adjudicant provisionalment a FERVIALIA, S.L, el contracte d'obres "Urbanització accessos al Poliesportiu". PIP

081

28/04/2010

Adjudicant provisionalment a CADERSA, el contracte d'obres "Urbanització Plaça Tossal". PIP

082

03/05/2010

Elevant a definitiva l'adjudicació provisional de l'obra "Renovació de instal·lacions d'enllumenat públic exterior". FEES

083

04/05/2010

Aprovant l'adhesió a la prórroga del programa "Menjar a casa"

084

11/05/2010

Ordenant el pagament dels conceptes que s'indiquen

085

12/05/2010

Acordant inici expedient restauració urbanística front a Felisa Cristina Valdivieso García

086

13/05/2010

Aprovant la convocatòria i bases per a Xeresa del programa "La Dipu et beca"

087

14/05/2010

Elevant a definitiva l'adjudicació provisional de l'obra "Urbanització accessos al Poliesportiu". PIP

088

14/05/2010

Elevant a definitiva l'adjudicació provisional de l'obra "Urbanització Plaça Tossal". PIP

089

14/05/2010

Elevant a definitiva l'adjudicació provisional de l'obra "Execució d'ecoparc i compotera municiañ". FEES

090

21/05/2010

Convocant sessió ordinària del Ple, corresponent a maig de 2010

Per part del Regidor Sr. Naya Gironés s’indica que en el Decret n.º 084/2010, per mitjà del
qual s’aproven les despeses que s’indiquen, s’observa que apareixen dos factures de AQUASOL
LEVANTE, S.L, per netetja i manteniment de piscines, i per import, cadascuna d’elles de 2.172,10,euros. El Sr. Naya pregunta si es degut a una errada.
El Regidor Sr. Peiró Gorrita manifesta que aquesta empresa sol presentar els treballs
desglossats en dos factures, i que per tant no deu tractar-se d’una errada.

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.

3. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA CERTIFICACIÓ PRIMERA DE LES OBRES
D'URBANITZACIÓ DEL SUNP-2 “COLOMETS”, PRESENTADA PER L'AGENT URBANITZADOR.
Es dona compte de la certificació primera de les Obres d'Urbanització del SUNP-2 “Colomets”,
presentada per l'Agent Urbanitzador, NOVAZIMARA, S.L., amb registre d'entrada núm. 1362, de data
9 d'agost del 2007, per un import de 1.040.650,11,- euros.
Per part del Regidor Piera Insa es pregunta quin termini hi havia per tal d’acabar l’obra, i que
es presenta per al futur.
El Sr. Alcalde manifesta que efectivament hi havia un termini per a finalitzar l’obra, però que
es van concedir varies prorrogues, i que l’únic problema que es presenta per al futur es la part
econòmica que deu sufragar l’Ajuntament, sent una de les alternatives a estudiar el canviar
l’edificabilitat.
La Regidora Sra. Cardona Aparisi pregunta si ja ha estat solucionat el problema de la
diferencia de metres que va detectar el tècnic municipal, així com el de les dos tomes d’aigua que
demanaven.
La Regidora Sra. Garrido Nievas afirma que ja ha estat solucionat el problema de la
diferencia de metres.
Per últim, el Sr. Alcalde manifesta que la qüestió referent a les dos tomes d’aigua era deguda
a una errada en el Projecte Tècnic, la qual ja ha estat solucionada, contemplant el actual projecte
només que una toma d’aigua.
Finalitzades les anteriors intervencions, i;
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Vista la certificació primera de les Obres d'Urbanització del SUNP-2 “Colomets”, presentada
per l'Agent Urbanitzador, NOVAZIMARA, S.L., amb registre d'entrada núm. 1362, de data 9 d'agost
del 2007, per un import de 1.040.650,11,- euros.
Resultant que la certificació presentada realitza una justificació de l'obra executada respecte
al projecte aprovat, estant l'import de les obres en la línia de l'últim dels desglossaments presentats
per l'urbanitzador, segons s'indica en l'informe dels Servicis Tècnics municipals de 20 de maig del
2010.
Vist l'informe emés, en sentit favorable, pels Serveis Tècnics municipals, de data 20 de maig
del 2010.
El Ple de la Corporació per cinc vots a favor, corresponents als membres presents del Grup
municipal del BLOC, i l’abstenció dels Regidors presents dels Grups municipals del PP, PSOE i VIPX.
ACORDA:

PRIMER. Aprovar la certificació primera de les Obres d'Urbanització del SUNP-2 “Colomets”,
presentada per l'Agent Urbanitzador, NOVAZIMARA, S.L., amb registre d'entrada núm. 1362, de data
9 d'agost del 2007, per un import d'1.040.650,11,- euros, sense perjuí de les rectificacions i
variacions que, si és el cas, es produïsquen en el mesurament final i sense suposar en cap forma,
aprovació i recepció de les obres que comprèn la dita certificació.
SEGON. Notificar el present acord a l'Agent Urbanitzador, NOVAZIMARA, S.L., perquè en
prenga coneixement i efectes.

4. APROVACIÓ INICIAL, SI PROCEDEIX, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
CANON D’URBANITZACIÓ.
Es procedeix, per part del Sr. Alcalde, a retirar la proposta d’Alcaldia per a la aprovació de
l’Ordenança Municipal Reguladora del Cànon d’Urbanització, exposant que els serveis juridics
municipals estimen oportú introduir determinades modificacions de redacció.
5. APROVACIÓ INICIAL, SI PROCEDEIX, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
LES SANCIONS PER INFRACCIONS EN CASC URBÀ, EN MATÈRIA DE TRÀFIC, CIRCULACIÓ
DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL, LA COMPETÈNCIA SANCIONADORA DE LES
QUALS CORRESPONEN A L’ALCALDIA DE XERESA.
Considerant l’interès que suposa per al Municipi l'aprovació de l'Ordenança municipal
reguladora de les sancions en matèria de Tràfic, Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, la
competència sancionadora de les quals corresponga a l’Alcaldia de Xeresa.
Vist l'informe de Secretaria de data 21 de maig del 2010, sobre la legislació aplicable i el
procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de la referida Ordenança.
Vist el projecte d'Ordenança municipal reguladora de les sancions en matèria de Tràfic,
Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, la competència sancionadora de les quals
corresponga a l’Alcaldia de Xeresa, de data 21 de maig 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.
El Ple de l’Ajuntament per sis vots a favor, corresponent als membres presents del Grups
municipals del BLOC i del PSOE, i dos abstencions, dels regidors presents del Grup municipal del PP,
ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de les sancions en matèria
de Tràfic, Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, la competència sancionadora de les quals
corresponga a l’Alcaldia de Xeresa, en els termes que figuren en l'expedient.
SEGON. Sotmetre la dita 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 d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar a l’Alcalde-President, per a subscriure i firmar qualsevol classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.

6. MOCIONS D'URGÈNCIA.
No s’hi presenta cap moció d’urgència.
7. PRECS I PREGUNTES.
Per part del Regidor Sr. Naya Gironés es pregunta si hi ha qualsevol problema amb la pàgina
web de l’Ajuntament, tot i que recentment ha intentat accedir i no hi ha pogut.
El Sr. Alcalde contesta que tal vegada, aquesta situació ha estat ocasionada per proves
relacionades amb la nova pàgina web que s’hi està creant, i que ho mirarà.
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 minuts del dia fixat en l'encapçalament. De tot
això, com Secretari, DONE FE.
EL SECRETARI,
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