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Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada 
en Primera Convocatòria el dia 25 de Febrer de 2010 

 
 
1. Lectura i aprovació del acta de la sessió anterior de 28 de gener de 2010 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió de data 
28 de gener de 2010. 
 
 
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia nº 54/2010 a 167/2010 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en 
l’expedient. 
 
 
3. Denominació de diversos carrers de la població 
 
El Ple de la Corporació, por unanimitat, y de conformitat con el dictamen de la 
Comissió, adopta el següent acord: 

 
Primer.- Denominar com Plaça del Molí, a la plaça situada en la 
confluència dels Carrers Constantí Llombart, Orba, Teodoro Llorente, 
Resurrección, Furs i Joaquín Seguí. 
 
Segund.- Denominar com Carrer dels Sequers al carrer que va des del 
C/Font de la Cabilda a la via del tren, paral�lela al túnel d’accés al polígon 
industrial. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord als servicis d’Urbanisme i 
d’Estadística per tal que realitzen quantes actuacions siguen necessàries 
per a la correcta execució de l’acord. 
 
 

4. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 
 
Sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, en haver-
se produït 8 vots a favor (Grup Popular) i 4 abstencions (Grup Socialista), acorda: 

 
Primer.- Aprovar amb caràcter inicial y definitiu si no se produïxen 
al�legacions durant el període d’exposició pública de l’expedient, la 
modificació singular de llocs de la Relació de Llocs de Treball en els 
següents termes. 
 
En relació al mateix, s’ha informat en la Comissió Informativa esmentada, 
respecte del seu contingut, el qual afectaria als següents llocs de treball: 

 
� Modificació del Complement de Destí dels llocs: Administratiu 

d’Urbanisme, Administratiu de Comptabilitat i Administratiu de 
Tresoreria (aquest últim passa a denominar-se Administratiu de 
gestió tributària, recaptació i tresoreria). De Nivell 18 a Nivell 
20. 

 
� Modificació dels Complements Específics dels llocs: Coordinador 

d’Esports (passaria a 268 pts.) i Animador Sociocultural (passaria 
a 289 pts.) 
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� Omissió d’una dada en el lloc de promoció interna de 
l’Ordenança Notificador a Auxiliar Notificador (Grup E/C2). 
Actualització de les seues funcions una vegada realitzada la 
promoció. 

 
� Creació de nuo lloc de treball d’Administratiu de Tresoreria, a 

tenor la creació d’una nova plaça d’Administratiu en la Plantilla 
de Personal funcionari per a l’Any 2010. 

 
� Modificació de la denominació de l’Àrea de Tresoreria, passant a 

cridar-se Àrea de Gestió d’Ingressos i Tresoreria. 
 
� Amortització del lloc “Encarregat d’Obres”, a l’haver-se jubilat 

l’empleat titular i no sent necessari aquest lloc en l’actual RPT. 
 

Segon.- Sotmetre l’expedient a un període d’informació pública per un 
termini de trenta dies que serà anunciat en el Butlletí oficial de la 
Província i durant el qual els interessats podran examinar en la Unitat de 
Personal i formular quantes al�legacions s’estimen pertinents. 

 
 
5. Aprovació del projecte de l’obra d’edificació de l’Auditori Municipal i 
iniciació de l’expedient de contractació 
 
El Ple de la Corporació, por unanimitat, acorda: 

 
Primer.-Aprovar el projecte d’execució de les obres de construcció d’un 
Auditori Municipal en els termes redactats pels Arquitectes de la UVP, D. 
Carlos A. Gómez y Dª Eva Álvarez, que reflectix un pressupost d’execució 
per contracta de 1.591.489,00 euros.  
 
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per tal que una vegada realitzat el replanteig 
del projecte adopte acord d’iniciació d’expedient de contractació, realitze 
les actuacions d’instrucció necessàries, i procedisca a l’aprobació de 
l’expedient de contractació, sent el sistema de selecció de contractista la 
de procediment obert; quedant reservada al Ple de la Corporació la 
facultat de procedir  a l’adopció d’acord d’adjudicació provisional de les 
obres. 
 
 

6. Mocions 
 
MOCIÓ SOBRE INVITACIÓ D’EMPRESES LOCALS EN PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ 
D’OBRES 
 
Pel ponent del Grup Socialista, se dóna lectura a la moció següent: 

 
“Per tots és conegut que en períodes de crisis com l’actual, les xicotetes 
empreses locals de construcció i servicis són les que patixen els efectes de 
la disminució de les seues comandes, ja que aquestes tenen un accés 
restringit als préstecs bancaris, i pel seu volum de treball difícilment 
poden suportar uns quants mesos sense tindre una continuïtat en el seu 
treball. 
 
Tots els mesos l’Alcaldia contracta diferents obres de pressupost menor de 
18.000 euros a empreses que no tenen la seua raó social en Massanassa. 
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Entenem que quan en Massanassa existisquen empreses de construcció o 
servicis que puguen realitzar l’obra pública deuen de ser invitades a 
presentar la seua oferta econòmica 
 
1. Que independentment del pressupost, en tota obra o servici que haja 
d’adjudicar el Ple, l’Alcaldia o Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Massanassa i existisquen empreses en la localitat que pugeun realitzar ixa 
obra o servici siguen invitades per escrit a participar en la licitació i/o 
adjudicació.” 
 

Concloses les intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció presentada pel Grup Socialista en tots el seus termes. 
 
 
MOCIÓ SOBRE FINANÇAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
Pel portaveu del Grup Socialista es dóna lectura íntegra a la moció presentada èr 
aquest grup el contingut de la qual és el següent, relativa a les mesures de 
finançament de l’Administració Local i a la creació del Fons de Cooperació 
Municipal de la Comunitat Valenciana: 
 
El Ple de la Corporació, pr unanimitat, acorda aprovar la moció presentada pel 
Grup Socialista amb la modificació proposada pel Grup Popular, sent el contingut 
literal de la mateixa la següent: 

 

“Els ajuntaments valencians ja fa molts anys que estan desenrotllant 
competències que no els són pròpies, assumint el cost i fent front al 
desplegament de polítiques socials i generadores d’ocupació en els 
municipis de la Comunitat Valenciana. Durant aquestos anys, el món local 
valencià ha reivindicat davant de la Generalitat Valenciana la necessitat 
d’acabar amb aquesta situació que condiciona de manera greu la viabilitat 
econòmica dels ajuntaments i la suficiència financera. 
 
Els regidors de la Comunitat Valenciana som coneixedors de la 
impossibilitat de tancar ara un nou model de finançament local atés que 
les negociacions es duran a terme al llarg de 2010 per abastir l’acord 
consensuat en 2011 tal com està previst, i estan patint un problema afegit 
que es deriva de l’incompliment dels acords que de manera unànime va 
prendre en l’Assamblea de la FVMP de 1999 i d’allò previst a l’Estatut 
d’Autonomia de 2006 per a la creació del Fons Valencià de Cooperació 
Municipal que continua sense crear-se i sense dotació, encara que siga de 
manera transitòria en els Pressupostos de la GEneralitat. 
 
En l’actual situació de crisi econòmica és imprescindible garantir i 
reforçar a través dels pressupostos de totes les Administracions Públiques 
les mesures adscrites a la reactivació de l’ocupació i les polítiques socials. 
 
Per tot el que s’exposa, i amb l’acord unànime de tots els grups polítics 
integrats de la FEMP, proposem els següents 
 

ACORDS 
 
1. Fer nostres els acords unànimesque la Comissió Executiva de la FEMP, 
va prendre en la seua reunió del 27 d’octubre en la ciutat d’Elx, 
arreplegant les propostes debatudes pel Consell Territorial, i que 
considera necessari recordar que transcorregut 30 anys de democràcia 
local, pendent d’aprovació del nou model de finançament local, ha arribat 
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el moment de complir la voluntat del legislador constituent, plasmada en 
l’article 142 de la nostra Constitució: 
 
“Les Hisendes Locals hauran de disposar del mitjans suficients per a 
l’exercici de les funcions que la llei atribueix a les corporacions 
respectives i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de 
participació en els de l’Estat, i de les comunitats autònomes” 
 
2. Respecte a açò, els ajuntaments valencians creiem que, en el cas de 
la Comunitat Valenciana, resulta inajornable l’assumpció de 
responsabilitats per part de la Generalitat per a complir íntegre el model 
descentralitzat previst en la nostra Carta Magna. 
 
3. És precís que la Generalitat Valenciana assumisca en el 
desenrotllament estatutari la plena realització del principi d’autonomia 
local, complint no sols el que s’ha preceptuat en la nostra Constitució sinó 
també en la Carta Europa d’Autonomia local. 
 
4. La Generalitat Valenciana ha de procedir, una vegada per sempre a la 
creació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, de 
caràcter incondicional, que complemente el finançament de l’Estat, 
d’acord amb un repartiment amb criteri de població que es corresponga 
almenys als 70 euros per habitant, segons acord unànime de la FEMP. 
 
5. Així mateix referir-li al govern central que procedisca al 
Desplegament de La Llei de Finançament de les Hisendes Local i garantisca 
d’una vegada per sempre, la plena realització del principi d’autonomia 
local. 
 
6. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a 
la Presidència de la Generalitat Valenciana i a la presidenta de la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, així com a la Presidència 
del Govern.” 
 


