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AJUNTAMENT DE XERESA

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

MINUTA NÚM. 9
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 30
DE SETEMBRE DEL 2010.
ASSISTENTES:
Alcalde:
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó.
Regidors:
Sr. Josep García Ferrer.
Sra. Eloina Garrido Nievas.
Sr. Joan Josep Peiró Gorrita.
Sr. Tomás Daviu Pellicer.
Sr. Francisco Armengol Cardona.
Sr. Salvador Naya Gironés.
Sr. Pablo Piera Insa.
Secretari-Interventor:
Sr. Juan Manuel López Borrás.
EXCUSEN LA INASSISTÈNCIA:
Sr. José Ignacio Bourgon de Izarra.
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi.
Sr. Fernando Sendra Vicedo.

A Xeresa, sent les 21,30 hores del dia 30
de setembre del 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, a fi de celebrar
sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, sota
la presidència del Sr. Alcalde, Tomàs
Ferrandis i
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:

Amb anterioritat a despatxar els assumptes relacionats en l'Orde del Dia, el Sr. alcalde
indica que, amb motiu de la vaga general que va tindre lloc el dia d'ahir, 29 de setembre, s'ha
considerat oportú posposar la celebració de la sessió ordinària del mes de setembre, del
dimecres al dijous, a fi de garantir la major amplitud possible d'horari per a la consulta de la
documentació, i per a preservar el dret particular dels empleats municipals a exercir o no el
seu dret de vaga, segons la decisió que lliurement adopte cada u, sense que esta haguera de
dependre de la celebració o no de sessió plenària.
Així mateix, indica el Sr. alcalde que, per tal motiu, els Regidors del Grup municipal del
PP, han presentat un escrit en el que comuniquen la inassistència a la present sessió, per
considerar la convocatòria invàlida, ja que les sessions ordinàries han de celebrar-se els
dimecres, segons va aprovar el Ple de la corporació per unanimitat; i que aquest mateix matí
se'ls ha contestat per mitjà d'un escrit en el que s'exposen les raons justificatives de la
posposició de la sessió.
Conseqüentment amb l'anterior, el Sr. alcalde proposa que el Decret de convocatòria
de la sessió se sotmeta a ratificació pel Ple de la Corporació, si bé en el punt dedicat a
mocions d'urgència, per a no alterar l'Orde del Dia, no formulant-se objecció o oposició per la
resta de Regidors presents.
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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
de juliol del 2010, que va ser distribuïda junt amb la convocatòria.
No formulant-se cap observació, resulta aprovada per set vots a favor, corresponents
als membres dels Grups municipals del BLOC i del PSOE, abstenint-se el Regidor del Grup
municipal del VIPX, per no haver assistit a la sessió de 28 de juliol del 2010.
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:
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Decret 116/2010, de 28 de juliol: acordant dur a terme les obres relatives a
“Instal·lació de plataformes subterrànies per a contenidors de R.S.U” (PPOS
2010/115), per mitjà del procediment de contracte menor, amb el contractista
DROCENT EXCAVACIONS, S.L.
Decret 117/2010, de 28 de juliol: aprovant expedient de modificació de crèdits
11/2010, de generació de crèdit per ingrés.
Decret 118/2010, de 28 de juliol: aprovant expedient de modificació de crèdits
12/2010, de generació de crèdit per ingrés.
Decret 119/2010, de 28 de juliol: aprovant expedient de modificació de crèdits
13/2010, de generació de crèdit per ingrés.
Decret 120/2010, de 28 de juliol: aprovant expedient de modificació de crèdits
14/2010, de generació de crèdit per ingrés.
Decret 121/2010, de 28 de juliol: aprovant expedient de modificació de crèdits
15/2010, de generació de crèdit per ingrés.
Decret 122/2010, de 2 d'agost: Elevant a definitiva l'adjudicació del contracte per
a la redacció del Pla Específic d'Actuació per a l'Accessibilitat en el municipi de
Xeresa.
Decret 123/2010, de 2 d'agost: Ordenant la remissió de l'expedient administratiu
corresponent al Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de València.
Decret 124/2010, de 10 d'agost: Aprovant nomenament accidental, per
vacacions, per al lloc de Secretaria-Intervenció.
Decret 125/2010, de 15 de setembre: Aprovant certificacions parcials
corresponents a l'obra “Urbanització d'accessos al Poliesportiu”.
Decret 126/2010, de 21 de setembre: Aprovant expedient de generació de crèdit
pressupostari per ingrés.
Decret 127/2010, de 21 de setembre: Aprovant el pagament dels conceptes que
s'indiquen.
Decret 128/2010, de 21 de setembre: Aprovant el pagament dels conceptes que
s'indiquen.
Decret 129/2010, de 23 de setembre: Convocant sessió ordinària del Ple de la
corporació, corresponent al mes de setembre.
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El Sr. Alcalde invita els Regidors a què puguen formular qualsevol pregunta
relacionada amb els dits decrets.
No produint-se cap intervenció, el Ple de la Corporació pren coneixement del contingut
de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària.
3. APROVACIÓ INICIAL, SI PROCEDEIX, DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL
D'ASSOCIACIONS.
Es dóna compte de la proposta d'Alcaldia per a l'aprovació inicial, si procedeix, del
Reglament del Registre Municipal d'Associacions.
Obert el torn d'intervencions, el Regidor Sr. Naya Gironés pregunta si les entitats que
no estiguen inscrites en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, podran
causar alta en el Registre Municipal d'Associacions de Xeresa.
El Sr. Alcalde indica que només podran causar alta en el Registre Municipal les
associacions constituïdes legalment i, per tant, inscrites en el Registre de la Generalitat
Valenciana.
Finalitzat el torn d'intervencions, i;
Vista la proposta de l'Alcaldia, la part expositiva de la qual és del següent tenor literal:
Considerant l’interès que suposa per al municipi de Xeresa l'aprovació del Reglament
del Registre Municipal d’Associacions, en compliment del article 141.1 de la Llei 8/2010, de 23
de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que assenyala que els
ajuntaments deuran establir i regular en normes de caràcter organitzatiu procediments i
òrgans adequats per a l’efectiva participació dels veïns en els assumptes de la vida pública
local.
Vist l'informe de Secretaria de data 14 de setembre del 2010, sobre la legislació
aplicable i el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació del referit Reglament.
Vist el projecte de Reglament del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Xeresa, de
data 14 de setembre 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 la Corporació, per unanimitat dels vuit Regidors presents, del total d’onze que
conformen el nombre legal,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament del Registre Municipal d’Associacions, en
els termes que figuren en l'expedient.
SEGON. Sotmetre dit Reglament 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
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corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es
considerarà aprovat 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.

4. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE RECTIFICACIÓ DEL NVENTARI MUNICIPAL DE
BÉNS I DRETS.
Vista la proposta de l'Alcaldia, la part expositiva de la qual és del següent tenor literal:
“Pel Plenari de la Corporació es va aprovar, en sessió ordinària de 31 de març del
2010, l'actualització, a data 31 de desembre del 2009, del Inventari de Béns i Drets que
corresponen a esta entitat, el qual constitueix un annex d'actualització el Inventari de Béns i
Drets existents, referit al 31 de desembre del 2008. El import total del Inventari ascendia, a
data 31 de desembre del 2009, a 14.711.455,63,- euros.
No obstant això, després del dit acord plenari, s'ha advertit l'omissió del solar on
s'ubicava l'antiga Cambra Agrària Local, cedit per la Generalitat Valenciana a l'Ajuntament de
Xeresa, i que va ser objecte d'inscripció en el Registre de la Propietat amb data 28 de juliol
del 2008. En conseqüència, es fa necessari, procedir a donar d'alta la dita finca en
l'actualització del Inventari municipal de Béns i Drets a data 31 de desembre del 2009.
Així mateix, i de conformitat amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals amb
data 8 de setembre del 2010, entre la dita finca i la corresponent a la Casa Quarter de la
Guàrdia Civil, esta última afecta el servei públic, hi ha una franja de terreny patrimonial de
158,82 m2, lliure d'ús i que no es correspon cadastralment amb cap parcel·la, a pesar que
part de la mateixa apareix en la fitxa cadastral de la Casa Quarter de la Guàrdia Civil. En
conseqüència, i de conformitat amb el referit informe tècnic, procedeix tramitar les
rectificacions corresponents, tant en el inventari de béns com en les dades cadastrals, a fi de
donar d'alta la dita franja de terreny patrimonial com a finca independent, i ajustar les
propietats municipals a les alineacions del pla en vigor i a la realitat física.”
El Ple de la Corporació, per set vots a favor, corresponents als membres dels Grups
municipals del BLOC i del PSOE, i l'abstenció del Regidor del Grup municipal del VIPX,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'actualització, a data 31 de desembre del 2009, de l'Inventari de
béns i drets que corresponen a esta entitat, en substitució de l'aprovada en sessió plenària de
31 de març del 2010, el qual constitueix un annex d'actualització sobre el Inventari de Béns i
Drets existent, referit al 31 de desembre del 2008, i el resum del qual per epígrafs és el
següent:
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CATEGORIA

EUROS

Immobles
Drets Reals
Mobles de caràcter historico-artístic o de
considerable valor econòmic
Valors mobiliaris, crèdits i drets de caràcter
personal de la corporació
Vehicles
Semovents
Mobles no compresos en els anteriors
enunciats
Béns i drets reversibles

14.547.336,69
-

IMPORT TOTAL DEL INVENTARI A 31-12-09

14.937.438,67

2.100,00
51.228,00
336.773,98
-

SEGON. Remetre una còpia íntegra del mateix a l'Administració de l'Estat i de la
Comunitat Autònoma.

5. FORMULACIÓ D'AL·LEGACIONS REFERENTS A L'ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.
El Sr. Alcalde dóna compte de les al·legacions referents a l'Estratègia Territorial de la
Comunitat Valenciana (ETCV), i que ja han estat remeses per correu certificat per a poder
complir el termini que finalitza el dia de hui, 30 de setembre del 2010.
Segons informa el Sr. alcalde les propostes que es formulades són, en síntesi, les
següents:
Per a prevenció del risc d'inundacions, es reclama la recuperació dels escorredors
desapareguts, l'ampliació i millora de la sèquia de “La Trilladora”, la regulació del bombament
de la séquia “l'Ahuir” en dos adreces, nord i sud, i la millora i ampliació de les séquies
“Casals” i “Pont de Francisco”.
A fi de previndre el risc d'incendis forestals, es proposa la construcció d'un heliport,
bases d'aprovisionament i la construcció d'una base de vehicles terrestres d'extinció per a
solucionar les dificultats per a accedir als focus d'ignició.
D'una altra part, es reclama la declaració de Xeresa com a zona preferent d'inversions
en matèria de desenrotllament rural, potenciant espais naturals com el “massís del
Mondúver”, i l'activitat agrícola.
Finalitzada la fase d'intervencions, i;
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Vist el document d’al·legacions del municipi de Xeresa, el qual s’elabora a partir de les
Resolucions de 7 de maig i de 6 d’agost del 2010, del Conseller de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge, per les quals se sotmet a informació pública l’Estratègia Territorial de
la Comunitat Valenciana (ETCV), publicada en el DOCV n.º 6271, de 20 de mayo de 2010, i
s’amplia el període d’informació pública de l’ETCV (DOCV n.º 6338, de 23 de agosto de
2010), fins el dia 30 de setembre del 2010.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels vuit Regidors presents, del total d’onze
que conformen el nombre legal,
ACORDA:
PRIMER. Quedar assabentat de les al·legacions del municipi de Xeresa, el qual
s’elabora a partir de les Resolucions de 7 de maig i de 6 d’agost del 2010, del Conseller de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per les quals se sotmet a informació pública
l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), publicada en el DOCV n.º 6271, de
20 de mayo de 2010, i s’amplia el període d’informació pública de l’ETCV (DOCV n.º 6338, de
23 de agosto de 2010), fins el dia 30 de setembre del 2010.
Les al·legacions concretes son les que figuren en dit document, en els termes que
consten al expedient administratiu.
SEGON. Ratificar el contingut de dit escrit d’al·legacions, així com la presentació del
mateix per part de la Alcaldia per a poder complir el termini fixat per la Resolució de 6 d’agost
del 2010, del Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, publicada al DOCV
n.º 6338, de 23 d’agost de 2010.
TERCER. Donar compte del present acord a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge, als efectes oportuns.
6. FORMULACIÓ D'AL·LEGACIONS AL PLA D'ACCIÓ TERRITORIAL DEL PAISATGE.
El Sr. Alcalde indica que, amb relació a aquest punt de l'Orde del Dia, no hi ha cap
proposta per a sotmetre a la deliberació i votació per part del Ple de la corporació, tot i que el
Pla d'Acció Territorial del Paisatge encara no està en fase d'exposició al públic.
Conseqüentment amb l'anterior, el Sr. Alcalde assenyala que procedeix la retirada del
present punt de l'Orde del Dia, i que per error hi ha estat inclòs.
7. MOCIÓ RECLAMANT LA RETIRADA DE LA LÍNIA ANTIGA D'ALTA TENSIÓ.
Es dóna compte de la proposta d'Alcaldia reclamant la retirada de la línia antiga d'alta
tensió.
El Sr. Alcalde indica que l'informe que va emetre l'Ajuntament, respecte a l'expedient
que es tramita per la Conselleria d'Indústria, a petició d'IBERDROLA, fou favorable però
condicionat al desmantellament de la línia antiga d'alta tensió, que fou al que es va
comprometre esta companyia elèctrica, si bé de forma verbal, i no per escrit. Manifesta el Sr.
Alcalde que no sap fins que punt la inclusió del dit condicionament tindrà eficàcia pràctica, per
la qual cosa proposa al Ple l'aprovació de moció reclamant la retirada de la línia antiga d'alta
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tensió, sense perjuí d'altres mesures que es crega oportú adoptar, per a la qual cosa seria
convenient posar-se en contacte amb els alcaldes de les localitats afectades.
Finalitzada la fase d'intervencions, i;
Vista la proposta formulada per l’Alcaldia-Presidència, de data 23 de setembre de
2010, en els següents termes:
“Que l’empresa Iberdrola ha tramitat el projecte d’ampliació de la LAT entre ST de
Castelló de la Ribera i l’ST de Gandia que passa pel terme municipal de Xeresa.
Que en la resolució de l’alcaldia i l’informe del tècnic municipal es condiciona la
llicència a l’eliminació de l’antiga línia hui en dia en desús.
Que els representants d’Iberdrola sempre defensen públicament els nous traçats de
LAT –com ha passat recentment en el tram Gandia-El Verger- com una alternativa als
existents assegurant sense cap estupor que eliminaran les línies en desús.
Que l’Estudi d’Impacte Ambiental que acompanyava el projecte inicial (exp.
ATLINE/2004/390/46), es definia com a corredor adient el de l’actual traçat en funcionament
en detriment del que aleshores existia.
Que l’antiga LAT condiciona el desenvolupament del nostre municipi afectat ja per una
l’AP7, la via de rodalies, una futura autovia i la LAT.
Que l’antiga línea d’alta tensió es troba dins de l’àrea d’influència de la marjal de la
Safor, zona d’especial protecció segons el Catàleg de Zones Humides, zona LIC i també
ZEPA.
Que alguns dels trams d’esta línia en altres termes han estat suprimits i desmantellats
sent del tot inviable una futura reutilització.”
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels vuit Regidors present, del total d’onze que
conformen el nombre legal,
ACORDA:
PRIMER. Instar a la Direcció General de l’Energia per a que exigesca el
desmantellament de l’antiga línia d’alta tensió.
SEGON. Instar al Ministeri d’Industria i la Conselleria d’Indústria a fer els canvis legals
per a condicionar la instal·lació de noves línies de tensió a una revisió de les antigues
suprimint les innecessàries.

8. MOCIONS D'URGÈNCIA.
Pel Sr. Alcalde es presenta moció d'urgència, a fi de procedir a la ratificació del Decret
de convocatòria de la present sessió ordinària, pel fet que, pels motius exposats al inici
d'aquesta, es va posposar la data, del dimecres al dijous. Quant a la urgència justificativa de
la procedència del debat, el Sr. Alcalde fonamenta la mateixa en la necessitat de procedir a la
ratificació en la mateixa sessió per al seu convalidació i, si és el cas, la dels acords adoptats
en els punts inclosos en l'Orde del Dia.
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A continuació, i de conformitat amb el que disposa l'article 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es procedeix a la votació
de la procedència del debat d'esta moció, resultant aprovada per set vots a favor,
corresponents als membres dels Grups municipals del BLOC i del PSOE, amb l'abstenció del
Regidor del Grup municipal del VIPX.
A continuació, i una vegada exposades les raons justificatives de la posposició de la
celebració de la sessió plenària corresponent a setembre del 2010, del dimecres al dijous, es
procedeix a la deliberació i votació amb el resultat següent:
Vots a favor: 7 (Grups municipals del BLOC i del PSOE).
Abstencions: 1 (Grup municipal del VIPX).
Conseqüentment amb l'anterior, el Ple de la corporació, ACORDA:
ÚNIC. Ratificar, amb plenitud d'efectes, el Decret núm. 129/2010, de 23 de setembre,
convocant la sessió ordinària corresponent a setembre del 2010, quant a posposar la data de
celebració, del dimecres al dijous, 30 de setembre del 2010.
El Sr. Alcalde pregunta si algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple
per raons d'urgència, algun altre assumpte no comprés en l'orde del dia que acompanyava a
la convocatòria i que no tinga cabuda en el punt de precs i preguntes.
No proposant-se cap altra moció d'urgència, es passa al següent punt de l'Orde del
Dia.
9. PRECS I PREGUNTES.
No es van formular precs ni preguntes.
No obstant això, el Regidor Sr. Ferrer García va indicar que havia assistit, en
representació de l'Ajuntament de Xeresa, a una reunió informativa que va convocar la
Diputació de València, per a donar compte de les gestions realitzades fins a la data per esta
entitat per a implantar l'accés a Internet a través de la tecnologia “WIFI”, l'inclou també el
servei de telefonia, en els municipis adherits al programa, com és el cas de Xeresa.
Finalment, el Sr. Alcalde indica que està previst que la pròxima “Trobada d'Escoles en
Valencià” se celebre a Xeresa, i que informarà els Regidors tan prompte tinga més informació.
Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per acabat l'acte públic, alçant la
sessió a les vint-i-dos hores del dia fixat en l'encapçalament. De tot això, com a
Secretari, DONE FE.
EL SECRETARI,
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