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Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple 
celebrada en Primera Convocatòria el dia 24 de Maig de 2012 
 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 19 d’abril de 2012 
 
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per unanimitat 
de tots els membres del Ple. 

 
 
2. Dació de comptes de les Resolucions d’Alcaldia núm. 318/2012 a 458/2012 
 
El Ple de la Corporació queda enterat de les resolucions obrants en l’expedient de 
la sessió. 

 
 

3. Aprovació Ordenança General de Subvencions  
 
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda 
de 27 d'abril pel qual s'eleva a la consideració del Ple la proposta d'aprovació de 
l'Ordenança General de Subvencions. 
 
[…/…] 
 
Conclòs el debat. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de 
l'Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, per majoria absoluta de 10 vots a favor 
Grups PP, Esquerra Unida i Bloc-Compromís) i 3 vots en contra (Grup Socialista), 
dels membres assistents, adopta el següent, acord: 

  
PRIMER. Aprovar amb caràcter provisional l'Ordenança General de 
Subvencions. 
 
SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats 
pel termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de 
la Província i fixació d'Edicte en el Tauler d'anuncis aquest Ajuntament. 
 
TERCER. En el cas que no es presentaren reclamacions, l'Ordenança es 
considerarà aprovada definitivament de forma automàtica, havent de 
publicar-se el text íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la 
Província i donar-se trasllat de l'acord i del text definitiu de l'Ordenança 
Municipal a la Delegació del Govern i a l'òrgan corresponent de la Comunitat 
Autònoma, perquè en prenga coneixement i efectes oportuns. 
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4. Aprovació de la modificació de la Base núm. 27 d’Execució del Pressupost 
 
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Personal en el qual s'interessa l'adopció d'acord de modificació de la 
Base 27 d'execució de pressupost relatiu a la aplicaicón de taula salarial en les 
contractacions de caràcter temporal. 
 
[…/…] 

 
Concloses les intervencions el Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el 
dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Personal, per majoria 
absoluta de 10 vots a favor Grups PP, Esquerra Unida i Bloc-Compromís) i 3 
abstencions (Grup socialista), dels membres assistents, adopta el següent acord: 

 
Primer. Aprovar la modificació de la norma nº 27 de les Bases d'Execució del 
Pressupost Municipal amb caràcter inical i definitiu si no es produeixen 
al·legacions, quedant aquesta redactada en els següents termes: 

 
En aquells supòsits en els quals la vigència del contracte temporal no 
excedisca d'un període de sis mesos, les retribucions bàsiques i 
complement de destinació seran els que corresponen a un lloc laboral 
fix d'igual categoria professional, sent assignats com a complements 
de lloc de treball els imports resultants d'aplicar el 50% de les 
retribucions complementàries, referides al complement específic del 
personal laboral fix d'igual categoria. 
 
El personal laboral temporal el contracte del qual tinga una vigència 
superior a sis mesos, percebrà les mateixes retribucions que les 
assignades al personal laboral fix d'igual categoria professional. 

 
Segon. Exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província el present 
expedient per termini de quinze dies a l'efecte de que pels interessats 
procedisquen al seu examen i, si escau, presenten reclamacions dins del 
termini assenyalat. 

 
 
5. Mocions dels Grups Polítics 
 
Moció dels grups PP i Bloc-Compromís relativa al reconeixement de la labor 
realitzada pel Centre Instructiu Musical 

 
Després de la lectura íntegra de la moció presentada, intervé el portaveu del 
Grup PP per a expressar el reconeixement de la labor i esforç realitzat pel Centre 
Musical que li ha permès aconseguir unes qualitats artístiques que han permès 
obtenir el primer premi en la seua categoria en el Certamen de Bandes de Música 
convocat per la Diputació Provincial. 
 
[…/…] 
 
Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat, aprova la 
moció presentada pels Grups Polítics PP i Bloc-Compromís a la qual s'adhereixen 
el Grup Socialista i Esquerra Unida, i el contingut literal del qual és el següent: 
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Moció que presenta al Ple de l’Ajuntament de Massanassa el Grup 
Popular i el Grup Bloc-Compromís per al seu debat i aprovació en la 
pròxima sessió plenària 
 
Exposició de motius: 
 
A la Comunitat Valenciana, les Societats Musicals constitueixen un valor 
fonamental en els municipis on desenvolupen la seua activitat. D'una banda, 
contribueixen a conservar i potenciar el patrimoni cultural valencià, 
mitjançant les seues accions d'enriquiment, de foment i de difusió de la 
música en els nostres pobles. Al mateix temps, també contribueixen a 
l'ensenyament musical, integrant els futurs músics en entitats que 
gaudeixen d'un professorat competent en la matèria, que els encoratja a 
seguir esforçant-se per a aconseguir nous objectius i noves il·lusions. 
 
Amb els pas dels anys, les Societats Musicals s'han convertit, en autèntics 
eixos vertebradors de la cohesió social dels nostres pobles. Músics, familiars 
i simpatitzants formen un conjunt harmònic que ajuda a fomentar la 
Música, com a bé cultural i col·lectiu, però també la convivència i l'amistat 
entre els veïns.  
 
El Centre Instructiu i Musical de Massanassa és una d'aquestes entitats dels 
quals un poble pot sentir-se orgullós, no solament pels activitats que 
desenvolupen, sinó pels persones que la componen. El passat 19 de maig, la 
Banda de Música del Centre Instructiu i Musical de Massanassa va obtenir el 
Primer Premi del XXXVI Certamen Provincial de Bandes de Música, (Secció 
Segona) amb els obres Beni-Hamez, el pasdoble La Primitiva i l'obra de 
lliure elecció Libertadores. 
 
Pels motius expressats, s'ACORDA: 
 
 
Primer. Reconèixer la labor que realitza el Centre Instructiu i Musical de 
Massanassa i felicitar públicament a l'entitat per l'èxit aconseguit, que 
suposa un reconeixement de la qualitat artística de la nostra banda. 
 
Segon. Mostrar-li una vegada més el suport de l'Ajuntament a la seua labor 
educadora i formativa. 
 
Tercer. Remetre còpia d'aquest acord al President i a la Junta Directiva del 
Centre Instructiu i Musical. 
 
 

 


