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Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada 
en Primera Convocatòria el dia 27 de Setembre de 2012 
 
 

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 12 de juliol de 2012 
 

Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per 
unanimitat dels membres que van estar presents en aquesta sessió plenària. 

 
 

2.   Resolucions d’Alcaldia núm. 628/2012 a 825/2012 
 
Per la Secretaria es dóna lectura integra a petició del Grup Socialista de les 
Resolucions núm. 616 i 696. El Ple de la Corporació queda assabentat de les 
resolucions obrants en l'expedient de Ple. 

 
 

3. Modificació del conveni suscrit amb l’Entitat Metropolitana per al 
Tractament de Residus (EMTRE) 
 
Per Secretaria es dóna lectura al dictamen emès per la Comissió Informativa 
d'Economia i Hisenda, adoptat en sessió de 21 de setembre, a través del com 
sol�licita del Ple l'adopció d'acord de renovació del conveni subscrit amb l'Entitat 
Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) pel qual l'Ajuntament de 
Massanassa presta la seua col�laboració en la gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de la TAMER. 

 
[…/…] 

 
 

Conclosos els debats i sotmès el punt a votació el Ple, per majoria absoluta, (vuit 
vots favor del Grup Popular i cinc vots en contra, Grups PSOE, EU i Bloc-
Compromís) acorda: 

 
 
Primer. Renovar el conveni entre l'Ajuntament i l’EMTRE per a la gestió del 
TAMER. 
 
Segon. Facultar al Sr. Alcalde per a subscriure en nom de l'Ajuntament el 
nou conveni. 

 
 

4.   Aprovació expedient suplement de crèdit 2/2012 
 

Es dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Hisenda favorable a la 
suplementació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria. 

 
[…/…] 

 
 

Concloses les intervencions, el Ple per majoria absoluta (10 vots a favor Grups PP, 
EU i Bloc-Compromís i tres abstencions, Grup Socialista) acorda: 

 

 

Primer. Aprovar inicialment l'expedient S.C 2/12 de modificació de crèdit 
del Pressupost Municipal mitjançant un suplement de crèdit sobre les 
partides que s'indiquen a continuació: 
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Ingressos 
 
 

Partida Denominació 
Saldo 
Anterior Modificació Saldo Definitiu 

87000 Rt. Tresoreria per a 
Despeses Generals 

525.197,60 € 100.000,00 € 625.197,80 € 

   TOTAL 100.000 € 
      

 
Despeses 

 
Partida Denominació 

Saldo 
Anterior Modificació Saldo Definitiu 

23200-480 Atenc. Benèf. Convenc. 
Socials 

240.000,00 € 100.000,00 € 340.000,00 € 

   TOTAL 100.000 € 
      

 
 

Segon. Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència 
d'altres mitjans de finançament. 
 
Tercer. 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 explicar des del següent de la seua publicació en el 
BOP, posant a la disposició del públic la documentació corresponent, 
perquè durant l'esmentat termini els interessats puguen examinar-la i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
 
Quart. Que es done compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i 
suggeriments que es formulen, que si escau 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. 
 
Cinquè. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la 
mateixa per capítols en el tauló municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
 

5. Aprovació expedient de crèdit extraordinari 2/2012 
 
Es dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Hisenda favorable a l'aprovació de 
l'expedient d'habilitació de crèdit. 
 
[…/…] 
 
Conclòs el debat, el Ple de la Corporació per majoria absoluta (10 vots a favor, 
Grups PP, EU i Bloc-Compromís i tres abstencions del Grup Socialista), acorda: 

 
Primer. Aprovar inicialment l'expedient C. EX. 2/2012 de modificació de 
crèdit del Pressupost Municipal mitjançant un crèdit extraordinari. 
 
Les partides afectades per aquesta modificació són les que s'indiquen a 
continuació: 
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Despeses 
 

 
Partida Denominació Saldo Anterior Modificació Saldo Definitiu 
15100-
624 

Furgoneta Urbanisme 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

   TOTAL 30.000 € 
      

 
Ingressos 

 
Partida Denominació Saldo Anterior Modificació Saldo Definitiu 
87000 Remanent de Tresoreria 

per a Despeses Generals  
      525.197,60 €       30.000,00 € 30.000,00 € 

   TOTAL 30.000 € 
      

     
Segon. Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència 
d'altres mitjans de finançament. 
 
Tercer. 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 explicar des del següent de la seua publicació en el 
BOP, posant a la disposició del públic la documentació corresponent, 
perquè durant l'esmentat termini els interessats puguen examinar-la i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
 
Quart. Que es done compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i 
suggeriments que es formulen, que si escau 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. 
 
Cinqué. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la 
mateixa per capítols en el tauló municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
 

6. Aprovació de conveni de col�laboració amb la Diputació de València per a la 
incorporació de l’Ajuntament de Massanassa a la Seu Electrònica compartida 
 
Atenent al dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda, el Ple per Unanimitat 
acorda: 
 

Primer. Aprovar el conveni de col�laboració per a la incorporació de 
l'Ajuntament de Massanassa a la seu electrònica compartida amb la 
Diputació Provincial de València. 
 
Segon. Facultar al Sr. Alcalde per a subscriure en nom de l'Ajuntament de 
Massanassa el citat conveni. 

 
 
7. Comunicació de l’Alcaldia expressant la seua renúncia a la percepció de 
paga extra de desembre del present exercici 
 
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat de la comunicació de l'Alcaldia per la 
qual expressa la renúncia a percebre la paga extraordinària del mes de desembre 
i manifesta la seua voluntat al fet que l'import d'aquesta es destine a incrementar 
la partida pressupostària destinada a ajudes socials. 
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8. Moció Esquerra Unida contra el projecte de modificació de la Llei de Règim 
Local (Ref. Reg. Gral nº 3790) 
 
Pel portaveu del grup EU es dóna lectura integra a la moció, passant tot seguit a 
la seua defensa en la qual posa de manifest que l'esborrany de projecte de la Llei 
ve a culpabilitzar amb la retirada de competències als ajuntaments, 
desconeixent amb açò que són les Administracions públiques pitjor finançades i 
que per la seua proximitat al ciutadà són les úniques administracions que estan 
atenent a les necessitats socials de la població en el moment actual. 
 
[…/…] 
 
Conclou la seua intervenció manifestant la voluntat de retirar la moció amb la 
finalitat que es presente una nova moció de consens en el termini d'un mes per 
entendre que existeix un criteri unànime en manifestar l'oposició de la 
corporació al desapoderament de competències dels municipis i a la necessitat 
de millorar el seu finançament. 
 
 
9. Moció Esquerra Unida sobre asignació complement productivitat a empleats 
públics (Ref. Reg. Gral nº 3788) 
 
Pel Portaveu del Grup EU es dóna lectura a la Moció, la part dispositiva de la qual 
proposa la concessió d'un complement de productivitat per l'esforç realitzat a 
tots empleats públics, que no hagen sobrepassat el percentatge del 7% 
d'absentisme laboral en un període determinat. 
 
[…/…] 
 
Conclòs el debat i sotmès el punt a votació el Ple desestima per majoria absoluta 
la Moció presentada pel grup EU en haver-se produït 8 vots en contra (grup PP), 1 
vot a favor Grup EU, i 4 abstencions : Grups PSOE i Bloc-Compromís. 
 


