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Acta de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
Primera Convocatòria el dia 28 de Octubre de 2010 

 
 
1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia nº 907/10 a 1025/10 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder 
de l’expedient. 
 
 
2. Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdits S.C. 2/2010 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient S.C. 2/2010 de modificació de 
crèdit del Pressupost Municipal mitjançant un Suplement de crèdits, 
conforme al dictamen emés per la Comissió d’Hisenda el 17 de setembre, a 
què s’incorpora l’esmena realitzada per mitjà de moció conjunta dels 
grups PP i PSOE i que comporta l’ampliació de les modificacions reflectides 
en l’expedient iniciat. Les partides afectades són les següents: 

 
Baixa 
 

Partida Denominació Sou Anterior Modificació Sou Definitiu 

13000-150 Productivitat seguretat 0 € 437,50 € -437,50 € 

13000-120 Bàsiques seguretat 246.041,63 € 5.492,62 € 240.549,01 € 

13000-121 Complements seguretat 384.773,64 € 12.391,62 € 372.382,02 € 

13000-151 Servicis extra seguretat 25.000,00 € 1.000,00 € 24.000,00 € 

15000-120 Bàsiques urbanisme 53.179,98 € 1.444,98 € 51.735,00 € 

15000-121 Complement urbanisme 76.875,02 € 2.294,45 € 74.580,57 € 

15000-130 Laboral fix urbanisme 261.823,67 € 7.596,83 € 254.226,84 € 

15000-131 Laboral temporal urbanisme 347.359,02 € 7.000,00 € 340.359,02 € 

15000-151 Servici extra laboral 15.000,00 € 700,00 € 14.300,00 € 

15001-151 Servici extra funcionaris 2.000,00 € 96,99 € 1.903,01 € 

23000-130 Laboral fix servici social 50.237,46 € 1.462,63 € 48.774,83 € 

23200-131 Monitor 3ª edat 6.305,51 € 410,25 € 5.895,26 € 

32000-130 Laboral fix educació 62.688,30 € 1.567,37 € 61.120,93 € 

32300-131 Laboral temporal E.P.A. 25.249,61 € 450,00 € 24.799,61 € 

33000-120 Bàsiques cultura 26.044,34 € 337,43 € 25.706,91 € 

33000-121 Complements cultura 38.700,03 € 1.063,28 € 37.636,75 € 

33000-130 Laboral fix cultura 40.866,06 € 785,59 € 40.080,47 € 

33000-131 Laboral temporal cultura i 
joventut 

5.511,34 € 332,13 € 5.179,21 € 

34000-130 Laboral fix esports 68.214,03 € 1.984,16 € 66.229,87 € 

34000-131 Laboral temporal esports 51.957,81 € 1.546,65 € 50.411,16 € 

92000-120 Bàsiques servicis generals 99.583,99 € 2.177,81 € 97.406,18 € 

92000-121 Complements servicis generals 140.316,65 € 3.498,17 € 136.818,48 € 

92000-130 Laboral fix servicis generals 38.886,65 € 1.137,19 € 37.749,46 € 

92000-131 Laboral temporal servicis 
especials 

30.088,76 € 455,29 € 29.633,47 € 

92000-151 Servicis extra funcionaris 8.000,00 € 237,61 € 7.762,39 € 

92001-151 Servicis extra laboral 3.000,00 € 134,00 € 2.866,00 € 

93000-120 Bàsiques servici econòmic 114.033,23 € 2.980,81 € 111.052,42 € 

93000-121 Complements servici econòmic 176.815,95 € 5.141,40 € 171.674,55 € 

  TOTAL 64.156,76 €  
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Ampliació de la modificació d’acord amb l’esmena: 
 
Baixa 
 

Partida Denominació Sou Anterior Modificació Sou Definitiu 

91200-230 Indemnització càrrecs electes 64.000 € 1.703,16 € 65.703,16 € 

91200-100 Retribucions regidor dedicació 
exclusiva 

41.422,55 € 1.428,34 € 39.994,21 € 

  TOTAL 3.131,50 €  

  TOTAL BAIXES 67.288,26 €  

 
Augment 
 

Partida Denominació Sou Anterior Modificació Sou Definitiu 

01301-913 Amortització Préstec La Caixa 
309934139-72 

23.451,84 € 64.156,76 € 87.608,60 € 

  TOTAL 64.156,76 €  

 
 
Ampliació de la modificació d’acord amb l’esmena: 
 
Augment 
 

Partida Denominació Sou Anterior Modificació Sou Definitiu 

33401-489 Subvenció CEMM 12.000 € 3.131,50 € 15.131,50 € 

  TOTAL 3.131,50 €  

  TOTAL AUGMENTS 67.288,26 €  

 
Segon.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de 
quinze dies hàbils a comptar del següent de la seua publicació en el BOP, 
posant a disposició del públic la documentació corresponent, perquè 
durant el mencionat termini els interessats puguen examinar-la i presentar 
reclamacions davant del Ple de la Corporació. 
 
Tercer.- Que es done compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions i 
suggeriments que es formulen, que si és el cas es resoldran en el termini 
d’un mes. Si en el termini d’exposició al públic no s’hagueren presentat 
reclamacions la present modificació s’entendrà aprovada definitivament. 
 
Quart.- Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la 
mateixa per capítols en el tauler municipal d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

 
 
3. Aprovació inicial de l’expedient T.C. 2/2010 de modificació de crèdit del 

pressupost municipal 
 
El Ple de la Corporació pe majoria absoluta, a l’haver-se produït 8 vots a favor 
(Grup Popular) i 5 vots en contra (Grup Socialista) adopta el següent acord: 
 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient T.C. 2/2010 de modificació de 
crèdit del Pressupost Municipal mitjançant una transferència de crèdit, el 
desglossament del qual per partides és el següent: 
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Disminució 
 

Partida Denominació Sou Anterior Modificació Sou Definitiu 

01800-310 Previsió augmento interessos 5.000,00 € 5.000 € 0 € 

01801-310 Interessos préstec 2010 4.781,21 € 4.000 € 781,21 € 

01515-310 Interessos préstec CAM 
9600018219 

21.737,44 € 15.000 € 6.737,44 € 

01403-310 Interessos préstec BBVA 
0100001979 

10.000,00 € 5.000 € 5.000 € 

01402-310 Interessos préstec BBVA 07201977 7.129,80 € 3.500 € 3.629,80 € 

01801-913 Amortització préstec 2010 19.179,90 € 15.500 € 3.679,90 € 

  TOTAL 48.000 €  

 
Augment 
 

Partida Denominació Sou Anterior Modificació Sou Definitiu 

33401-489 Subvenció CEMM 12.000 € 4.000 € 16.000 € 

34100-489 Subvenció esport 3.000 € 2.500 € 5.500 € 

34103-489 Subvenció escola de futbol 30.000 € 7.800 € 37.800 € 

32400-489 Subvenció usuaris escola matinera 1.800 € 3.000 € 4.800 € 

34001-226 Material futbol base 12.000 € 3.000 € 15.000 € 

34200-212 Conservació i reparació 
poliesportiu 

30.000 € 8.000 € 38.000 € 

15100-210 Conservació i reparació parcs i 
jardins 

50.000 € 5.000 € 55.000 € 

15002-221 Vestuari urbanisme 6.000 € 2.000 € 8.000 € 

15000-221 Combustible vehicles 6.000 € 2.000 € 8.000 € 

16500-221 Subministrament energia elèctrica 260.000 € 10.700 € 270.700 € 

  TOTAL 48.000 €  

 
Segon.- Exposar al públic la aprovació inicial en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de 
quinze dies hàbils a comptar del següent de la seua publicació en el BOP, 
posant a disposició del públic la documentació corresponent, perquè 
durant el mencionat termini els interessats puguen examinar-la i presentar 
reclamacions davant del Ple de la Corporació. 
 
Tercer.- Que se done compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions i 
suggeriments que es formulen, que si és el cas es resoldran en el termini 
d’un mes. Si en el termini d’exposició al públic no s’hagueren presentat 
reclamacions la present modificació s’entendrà aprovada definitivament. 
 
Quart.- Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la 
mateixa per capítols en el tauler municipal d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

 
 
4. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost de 

béns immobles 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següent acord: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal de 
l'I.B.I. en els termes reflectits en el dictamen de la Comissió d'Hisenda en 
sessió de 22 d'octubre de 2010. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública, per terme de trenta dies, 
mitjançant un edicte que ha de publicar-se en el tauler d’anuncis i en el 
“Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. 
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Tercer.- Donar compte a este Ple de l’Ajuntament de les reclamacions 
que, si és el cas, es formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, o, 
en el cas que no es presentaren, l’acord provisional s’entendrà 
definitivament aprovat. 
 
Quart.- Publicar l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions en 
el Butlletí Oficial de la Província', per a la seua vigència i possibilitat de la 
seua impugnació jurisdiccional. 

 
 
5. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 

taxa per prestació del servici de recollida domiciliària de fem i residus 
urbans 

 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següent acord: 
 

Primer.- Aprovar amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança 
fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del servici de recollida 
domiciliària de fem i residus urbans en els termes continguts en el 
dictamen de la Comissió d’Hisenda de 22 d’octubre de 2010. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública, per terme de trenta dies, 
mitjançant un edicte que ha de publicar-se en el tauler d’anuncis i en el 
Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimen. 
 
Tercer.- Donar compte a este Ple de l’Ajuntament de les reclamacions 
que, en el seu cas, se formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, 
o, en cas de que no es presentaran, l’acord provisional s’entendrà 
definitivament aprovat. 
 
Quart.- Publicar l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions en 
el Butlletí Oficial de la Província”, per a la seua vigència i possibilitat de la 
seua impugnació jurisdiccional. 

 
 
6. Aprovació del conveni de col�laboració amb el mercantil Mondeco per a la 

recollida d’oli d’origen vegetal 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
 

Primer.- Concertar amb l’empresa Mondeco Servicis Auxiliars conveni de 
col�laboració per a la prestació del servici de recollida i gestió d’oli 
vegetal usat en els termes continguts en la proposta de col�laboració 
realitzada per l’empresa. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcaldia Presidència perquè porte a efecte la 
formalització del conveni i quantes actuacions requerisquen l’adequada 
prestació d’estos servicis. 
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7. Cessió de centres de transformació a la companyia Iberdrola, S.A. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, de conformitat amb el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme de 18 de octubre de 2010, adopta el següent 
acord: 
 

Primer.- Cedir a Iberdrola Distribució Elèctrica, S.A.U., les següents 
instal�lacions: 

 
1)  Instal�lació consistent en les instal�lacions d’un Centre de 
Transformació de superfície en edifici prefabricat tipus EP-2 equipat 
amb dos cel�les de línia i dos de protecció, un quadre de baixa 
tensió de cinc eixides i un transformador de 630 kVAs amb número 
de fabricació 35.084 de la marca Jara, situat en la c/ en projecte 
cantó c/ Del Paso, en la zona de l’estació de RENFE, en el terme 
municipal de Massanassa (València), garantint el seu bon 
funcionament i reparació al nostre càrrec, durant el període d’1 any 
a partir de la data de l’acceptació per vostés d’esta instal�lació. 
 
2)  Instal�lació consistent una línia subterrània trifàsica a 20 kV, 
tipus HEPRZ1-240, des dels entroncaments a realitzar en la LSMT 
existent que alimenta el C.T. ID “El Divendres” en l’Avda. José Alba, 
amb entrada i eixida al nou centre de transformació C.T. ID “La 
Estación”, emplaçat en la c/ en projecte cantó c/ Del Paso, en la 
zona de l’estació de RENFE, amb una longitud total aproximada de 
510 metres, en el terme municipal de Massanassa (València), 
garantint el seu bon funcionament i reparació al nostre càrrec, 
durant el període d’1 any per a les parts vistes i 3 anys per a les 
parts ocultes a partir de la data de l’acceptació per vostés d’esta 
instal�lació. 

 
3)  La instal�lació consistent en 5 línies subterrànies de baixa tensió, 
conductor RV 0.6/1kV 3x240+150 mm2 Al, d’aproximadament 46, 34, 
76, 129 y 162 metres de longitud, des del nou Centre de 
Transformació en edifici prefabricat de superfície denominat CT ID 
“La Estación” situat en la c/ en projecte cantó c/ Del Paso, en la 
zona de l’estació de RENFE, en el terme municipal de Massanassa 
(València), garantint el seu bon funcionament i reparació al nostre 
càrrec, durant el període d’1 any per a les parts vistes i 3 anys per a 
les parts ocultes a partir de la data de l’acceptació per vostés d’esta 
instal�lació. 

 
Segon.- La concessió d’ús es realitza lliure de càrregues i gravàmens, sense 
pagaments pendents per cap concepte i sense que Iberdrola Distribució 
Elèctrica, S.A.U. es subrogue en obligació cap persona que el cedent, 
l’Ajuntament de Massanassa, haguera pogut contraure amb persona física, 
jurídica o administracions públiques. 
 
Tercer.- El termini màxim de la concessió serà de 99 anys, d’acord amb el 
que disposa l’art. 79 del RD 1372/1986 de 13 de Juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 
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9. Designació festes locals 2011 
 
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió de Cultura el 22 d’octubre 
de 2010, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
 

Primer.- Designar com a festes locals per a l’exercici 2011 els dies festius 
18 de març i 24 de juny, Dia de Sant Joan. 


