MINUTA NÚM. 1
SESSIÓ
ORDINÀRIA
DEL
PLE
DE
L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 27
DE GENER 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.
Sr. José Ignacio Bourgon de Izarra.
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi.
Sr. Fernando Sendra Vicedo.
Sr. Salvador Naya Gironés.
Sr. Pablo Piera Insa.

A Xeresa, sent les 20,30 hores del dia 27
de gener 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 en el marge,
a fi de celebrar 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:
Sr. Juan Manuel López Borrás.

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 30 de desembre
del 2009, que va ser distribuïda junt amb la convocatòria.
No formulant-se cap observació, resulta aprovada per la unanimitat dels onze regidors/es
presents.
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 celebrada per la corporació, sent les següents:
NÚM.

DATA

DESCRIPCIÓ

181

28/12/2009 Aprovant despesa per import de 17,980,- euros per al Pla Especial de La Marjal

182

30/12/2009 Sol·licitant ajuda econòmica per a l'obra "Millora sanejament en la Av. al Mar"

183

31/12/2009 Aprovant el pagament dels conceptes que s'indiquen

001

04/01/2010 Aprovant certificació n.º 3 "Adequació i millora Plaça de l'Esglèsia" (PPOS 2009)

002

13/01/2010 Aprovant provisionalment els padrons fiscal que s'hi citen

003

20/01/2010 Ordenant remissió expedient al Jutjat de lo Contenciós-Administratiu 1 de València

004

22/01/2010 Convocant sessió ordinària del Ple de la Corporació

Amb relació al Decret núm. 001, aprovant certificació n.º 3 “Adequació i millora Plaça de
l’Esglèsia” (PPOS 2009), el Regidor Sr. Bourgon pregunta si l’obra ja està acabada, contestant el Sr.
Alcalde que s’ha certificat el que s’ha fet, no havent finalitzat encara l’obra.
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. PROPOSTA PER A APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE
XERESA, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2008.
Considerant
format el Compte General de l'exercici 2008, junt amb tota la seua
documentació annexa a la mateixa, segons la legislació vigent.
Considerant l'informe d'Intervenció emés sobre ella, i el dictamen d'esta Comissió emés en
data 12 de novembre del 2009.
Considerant que la mateixa es va exposar al públic perquè pogueren presentar-se
reclamacions, inconvenients o observacions, i que no s'ha presentat cap, segons consta en el
certificat de Secretaria de data 7 de gener del 2009.
Realitzada la tramitació legalment establida.
El Ple per sis vots a favor, corresponents als membres del Grup municipal del BLOC, i cinc
abstencions, dels membres dels Grups municipals de l'oposició,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Compte general de l'exercici 2008.
SEGON. Rendir el Compte general així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, tal com s'estableix en l'article
212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
4. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ DE L'ANY 2010.
Es dona compte de la proposta d’aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per
a l’exercici 2010.
El Regidor Sr. Naya Gironés pregunta si s’ha tingut en compte, en l’apartat de previsions
d’ingressos, el relatiu a la taxa per ocupació del Mondúver.
El Regidor delegat d’Hisenda, Sr. Garcia Ferrer, manifesta que si que s’ha tingut en compte
en quant a les previsions d’ingressos corresponents a la Taxa per ocupació del domini públic.
Finalitzades les anteriors intervencions, i;
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2010,
així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball,
de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i l'article 18 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenrotlla el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988.
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Vist i conegut el contingut de l'informe de Secretaria-Intervenció, de data 21 de gener del
2010, d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària del que es desprén que la
situació és d'equilibri.
El Ple per sis vots a favor, corresponents als membres del Grup municipal del BLOC, quatre
en contra, dels membres dels Grups municipals del PP i del PSOE, i una abstenció del Regidor del
VIPX,
ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Xeresa, per a
l'exercici econòmic 2010, junt amb les seves Bases d'Execució, el resum de les quals per capítols és
el següent:
ESTAT DE DESPESES

A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL I: Despeses de Personal

805.086,00

CAPÍTOL II: Despeses Béns Corrents i Servissis

690.200,00

CAPÍTOL III: Despeses Financeres

38.315,00

CAPÍTOL IV: Transferències Corrents

71.845,00

TOTAL DESPESES CORRENTS

1.605.446,00

B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI: Inversions Reals

468.428,00

CAPÍTOL IX: Passius Financers

126.716,00

TOTAL DESPESES DE CAPITAL

595.144,00

TOTAL:

2.200.590,00

ESTAT D'INGRESSOS

A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL I: Impostos Directes
CAPÍTOL II: Impostos Indirectes

823.000,00
75.000,00

CAPÍTOL III: Taxes i altres Ingressos

318.566,00

CAPÍTOL IV: Transferències Corrents

506.596,00

CAPÍTOL V: Ingressos Patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

9.000,00
1.732.162,00
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B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VII: Transferències de Capital
CAPÍTOL IX: Passius financers
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

TOTAL:

468.428,00
0,00
468.428,00

2.200.590,00

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2010, les Bases d'Execució i plantilla
de personal aprovats, per un termini de quinze dies, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels
interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius estos acords en el cas que no es presente cap
reclamació.
QUINT. Remetre una còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma de València.
5. SOL·LICITUD D'INVERSIONS ESPECIALS DEL MEDITERRANI, S.L., DE
SUBROGACIÓ EN EL CONVENI D'OCUPACIÓ DE LA MUNTANYA MONDÚVER, AMB UNA
SUPERFÍCIE DE 50 M2, PER A ALLOTJAMENT D'EQUIP EMISSOR.
Es dóna compte de la instància presentada per INVERSIONS ESPECIALS DEL MEDITERRANI,
S.L., comunicant la subrogació en el Conveni d’Ocupació de la muntanya Mondúver, per a
allotjament d’equip emissor.
El Regidor Sr. Naya Gironés pregunta si per la referida ocupació de la muntanya Mondúver,
la empresa interessada pagarà la taxa que va ser aprovada en 2009, per a aplicar a partir del dia 1
de gener de 2010.
El Sr. Alcalde manifesta que considera que si que és d’aplicació la referida taxa, tot i que
l'ocupació objecte del dit Conveni es regirà, a més de pel mateix, per quanta normativa d'aplicació
haja entrat en vigor després de la seva firma, i en particular per l'Ordenança Fiscal Reguladora de la
Taxa per ocupació del domini públic amb antenes, repetidors i radioenllaços en la zona del
Mondúver, l'anunci d'aprovació definitiva de la qual, per part de l'Ajuntament de Xeresa, es va
publicar en el Butlletí Oficial de la província de València núm. 298, de 16 de desembre del 2009.
Finalitzades les anteriors intervencions, i;
Vista la instància presentada per En José Vicente Codina Tomás, en representació
d'INVERSIONS ESPECIALS DEL MEDITERRANI, S.L, per mitjà de la qual comunica a l'Ajuntament de
Xeresa que ha adquirit de la mercantil MEDITERRÀNIA INFORMATIVA TELEVISIÓ, S.L., el negoci de
televisió local ubicat en la localitat de Gandia, entre els actius figura de la qual el dret d'allotjament
d'equip emissor siti en la muntanya Mondúver, que dimana del conveni d'ocupació subscrit amb
l'Ajuntament de Xeresa, còpia del qual figura entre la documentació acompanyant a la instància.
Vist que la referida instància finalitza sol·licitant que l'Ajuntament de Xeresa acorde tindre a
INVERSIONS ESPECIALS DEL MEDITERRANI, S.L., com a part legítima en el Conveni abans al·ludit,
en substitució de la mercantil MEDITERRÀNIA INFORMATIVA TELEVISIÓ, S.L.
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Resultant que, amb data 13 d'agost de 1996, l'Ajuntament de Xeresa va firmar amb
l'empresa MEDITERRÀNIA INFORMATIVA TELEVISIÓ, S.L., el referit Conveni, amb la finalitat de dur
a terme la regularització de l'activitat en la zona forestal Mondúver, així com la utilització correcta
del sòl que es trobava ocupat pels diversos aparells existents en el lloc. Posteriorment, i amb la
sol·licitud prèvia de la dita empresa, el Ple de la corporació, en sessió de 28 d'octubre del 2004, va
acordar modificar determinats pactes arreplegats en el Conveni, ampliant-ne la duració del mateix
fins al 31 de desembre del 2024.
El Ple de la Corporació, per la unanimitat dels onze membres presents, que tant de fet com
de dret, conformen el nombre legal,
ACORDA:
PRIMER. Tindre a INVERSIONS ESPECIALS DEL MEDITERRANI, S.L., com a part legítima en
el Conveni d'ocupació de la muntanya Mondúver, amb una ocupació de 50 m2, i fins al dia 31 de
desembre del 2024, per a allotjament d'equip emissor, en substitució de la mercantil MEDITERRÀNIA
INFORMATIVA TELEVISIÓ, S.L, firmat amb data 13 d'agost de 1996, i modificat parcialment per
acord del Ple de la corporació de data 28 d'octubre del 2004.
SEGON. Sense perjuí d’allò anteriorment disposat, l'ocupació objecte del dit Conveni es
regirà, a més de pel mateix, per quanta normativa d'aplicació haja entrat en vigor després de la seva
firma, i en particular per l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ocupació del domini públic
amb antenes, repetidors i radioenllaços en la zona del Mondúver, l'anunci d'aprovació definitiva de la
qual, per part de l'Ajuntament de Xeresa, es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de
València núm. 298, de 16 de desembre del 2009.
TERCER. Notificar el present als interessats, perquè en prenguen coneixement i efectes.
6. PROPOSTA DE CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR MUNICIPAL DE L'ARBRATGE I
NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES.
Vista l'Ordenança municipal de protecció de l'arbratge d'interès local, i en particular el
contingut del capítol IV, que tracta sobre el Consell Assessor de l'Arbratge.
El Ple de la corporació, per la unanimitat dels onze Regidors presents que, tant de fet com de
dret, conformen el nombre legal,
ACORDA:
PRIMER. Crear el Consell Assessor de l'Arbratge com a consell sectorial de l'Ajuntament de
Xeresa, l'objecte de què es canalitzar la participació dels ciutadans, ciutadanes i les seves
associacions en els assumptes municipals, d'acord amb el que disposa l'article 130 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
SEGON. El Consell tindrà les competències que li atorga l'Ordenança municipal de protecció
de l'arbratge d'interès local relatives a la catalogació, seguiment i avaluació de la protecció i
conservació del patrimoni arbori d'interés local i de la resta de l'arbratge municipal.
TERCER. El Consell Assessor està format pels següents membres, que anomena El Ple de
l'Ajuntament:
PRESIDENT: Tomàs Ferrandis i Moscardó, Alcalde-President.
SECRETARI: Juan Manuel López Borrás, Secretari-Interventor.
VOCALS:

1. Tomàs Daviu Pellicer, Regidor del Grup municipal del BLOC.
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2.
3.
4.
5.
6.

Rosa Maria Cardona Aparisi, Regidor del Grup municipal del PP.
Salvador Naya Gironés, Regidor del Grup municipal del PSOE.
Pablo Piera Insa, Regidor Grup municipal del VIPX.
Ignacio Pastor Enguídanos, Arquitecte Tècnic Municipal.
Joan Josep Peiró Gorrita, assessor municipal de Medi Ambient.

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL BAREM DE MÈRITS ESPECÍFICS
PER A LA
PROVISIÓ EN PROPIETAT DEL LLOC DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE
XERESA, PER MITJÀ DE CONCURS ORDINARI A CONVOCAR EN 2010.
Atenent que segons l'article 12 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, la provisió de
llocs de treball vacants reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal s'efectuarà per
mitjà de concursos ordinaris de mèrits convocats pels presidents de les corporacions locals.
Atenent que segons els articles 14 i 15 de l'esmentat text legal, correspon a l'Administració
de l'Estat determinar els mèrits generals, a les comunitats autònomes els de determinació
autonòmica i a les corporacions locals la determinació dels específics.
De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol,
“els mèrits específics formaran part integrant de la relació de llocs de treball de l'entitat local
corresponent”. No obstant això, la Direcció General per a l'Administració Local del Ministeri de
Política Territorial, amb data 29 de gener del 2004, va emetre un informe, segons el qual “es
considera admissible que amb caràcter provisional, fins que s'aprove la relació de llocs
corresponents, que les Corporacions Locals que no tinguen elles, puguen aprovar els mèrits
específics mitjançant un acord del Ple”.
Resultant que l'Ajuntament de Xeresa no disposa de Relació de Llocs de Treball.
El Ple de la corporació per unanimitat dels onze Regidors presents que, tant de fet com de
dret, conformen el nombre legal de la corporació,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar el barem de mèrits específics que, en atenció a les característiques d'esta
entitat local, han de regir el concurs ordinari, a convocar en 2010, per a la provisió amb caràcter
definitiu del lloc de treball de Secretaria-Intervenció d'aquest Ajuntament, reservat a funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal, sent els següents:
1. Aptituds per al lloc de treball.
Es valoraran les següents aptituds per al lloc objecte de la convocatòria fins a un màxim de
6,00 punts.
1.1. Serveis prestats com a funcionari amb habilitació de caràcter estatal en propietat, interí,
provisional, en comissió de servei o acumulat, en llocs de Secretaria-Intervenció en ajuntaments de
municipis amb problemàtica de marjal en terme municipal que estiga inclosa en el Catàleg de Zones
Humides de la Comunitat Valenciana per a la seua protecció: 0,35 punts/mes, fins a un màxim de
3,5 punts.
1.2. Elaboració d'una memòria-projecte en alguna de les següents matèries relatives a
l'Ajuntament de Xeresa: gestió econòmica, gestió de personal, o gestió de subvencions, observant la
seua problemàtica i millores, prèviament presentada junt amb la documentació acreditativa dels
mèrits. Es valorarà fins a un màxim de 2,5 punts.
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2. Coneixement de valencià.
El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim d'1 punt sempre que s'acredite estar
en possessió del pertinent certificat o homologació expedit per la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent:

•

Coneixement de grau elemental: 0,5 punts.

•

Coneixement de grau mitjà: 1 punt.
3. Coneixement de llengües oficials de la Comunitat Europea.

El coneixement de llengües oficials de la Comunitat Europea es valorarà fins a un màxim de
0,50 punts, d'acord amb l'escala següent:

•

Per cada curs d'anglés superat: 0,25 punts.

SEGON. La convocatòria es regirà a més de per les bases generals determinades per
l'Administració de l'Estat, i per la normativa reguladora dels mèrits de determinació autonòmica
previstos en el Decret 8/1995, de 10 de gener, del Govern Valencià, per les bases de mèrits
específics descrits en l'apartat anterior.
8. APROVACIÓ DE CONVENI D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XERESA AL SISTEMA
D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA (CENTRAL
DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA).
Vist el model normalitzat de Conveni d'Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la
Diputació Provincial de València, que s'adjunta a la present proposta.
Resultant que, tal com s'indica en l'apartat expositiu tercer, del Conveni, és objecte de la
central de Compres de la Diputació Provincial de València (CENTRAL), facilitar a les entitats locals de
la província l'adquisició de béns i tramitació de la contractació dels serveis que els siguen necessaris,
articulant un sistema àgil que permeta la minoració de temps d'adquisició i simplifiquen la seva
tramitació, donant així compliment a l'obligació de col·laboració de la institució provincial amb els
ens locals del seu territori.
El Ple de la corporació, per la unanimitat dels onze Regidors presents que, tant de fet com de
dret, conformen el número legal de la corporació,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Xeresa al sistema d'adquisició centralitzada,
materialitzada en la central de Compres, de la Diputació Provincial de València (CENTRAL).
SEGON. Aprovar en tots els seus termes el corresponent Conveni d'Adhesió, conforme al
model normalitzat que s'acompanya a la proposta d'Alcaldia, facultant a l'Alcaldia-Presidència de
l'Ajuntament, així com a la Secretaria, per a la firma del mateix.
TERCER. Assumir expressament els compromisos que per a l'Ajuntament suposarà la firma
del Conveni d'Adhesió, i que ve detallats en la seua clàusula tercera.
QUART. Traslladar del present acord a la Diputació de València, perquè en prenga
coneixement i efectes.
9. MOCIONS D'URGÈNCIA.
No es presenta cap moció.
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10. PRECS I PREGUNTES.
Per part del Regidor Sr. Bourgon, es formulen les següents preguntes:
En primer lloc, si va a prendre’s algun tipus de mesura per a evitar el transit dels vehicles
industrials pel casc urbà, i per tant, dels danys que poden causar. El Sr. Alcalde contesta que s’han
iniciat diversos expedients front a empreses concretes, i que la Policia Local ja té instruccions per a
denunciar a qualsevol tipus d’incompliment de la normativa vigent al respecte.
En quant a la vorada de la rodona del Cementeri, pregunta si està previst la seva reparació.
El Sr. Alcalde contesta que s’ha de fer una rampa, però que les obres s’han retardat com a
conseqüència de les pluges dels últims dies.
Seguidament el Regidor Sr. Bourgon indica que en el carrer Martina hi ha una cotxera sense
gual concedit a la qual cal accedir per adreça prohibida. El Sr. Alcalde contesta que és una situació
que ve de l’anterior legislatura, quan es va donar la llicència d’obra, ja que la posició de la cotxera es
incompatible amb un canvi en el sentit de la direcció, i que la concessió del gual ha estat una errada
de la Policia Local, però que en breu es solucionarà.
Finalment, pregunta pel motiu pel qual no es va entregar als Regidors la invitació de la
associació “Ames de Casa”, per a San Antoni. El Sr. Alcalde contesta que va ser una errada per la
seva part, sense mala fe, tot i que va llegir apresuradament la invitació, i no es va assabentar que
anava adreçada a tots els regidors, per la qual cosa demana disculpes.
Per part del Regidor Sr. Piera Insa, s’indica que hi ha molt de trànsit de tràilers pel camí que
va a Xeraco, i que qualsevol dia, si no es busquen solucions, passarà una desgracia. El Sr. Alcalde
contesta que es comunicarà a Prefectura de Trànsit, així com a la Guàrdia Civil, i que una de les
mesures a adoptar pot consistir en instal·lar una senyal de prohibició.
Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per acabat l'acte públic, alçant la
sessió a les vint-i-una hores i trenta minuts del dia fixat en l'encapçalament. De tot això,
com Secretari, DONE FE.
EL SECRETARI.
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