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Acta de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada
el dia 13 de juliol de 2015
ASSISTENTS
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Sr. Alcalde:
D. Vicente S. Pastor Codoñer
Srs. Regidors:
D. Francisco A. Comes Monmeneu (Grupo Popular)
Dª Mª Begoña Nieva Villamor (Grupo Popular)
D. Israel Alfonso Sargues (Grupo Popular)
Dª Patricia Piqueres Alfonso (Grupo Popular)
D. José Luís Iraola Martínez (Grupo Popular)
Clara Quiles Vila (Grupo Socialista)
D. José Antonio Martos Ortiz (Grupo Socialista)
Dª Amparo Isabel Cebrián Carbonell (Grupo Socialista)
D. Manuel Martínez Herraiz (Sí Se Puede)
D. Josep Nàcher Ferrer (Bloc-Compromís)
D. Andrés Alonso Arévalo (Esquerra Unida)
D. Jorge Román Aroca (Ciudadanos)
Secretari:
D. Miguel A. García García
En la casa consistorial de la ciutat de Massanassa, sent les vint hores i trenta minuts del dia
13 de julio de 2015, es van reunir sota la presidència del sr. Alcalde D. Vicente S. Pastor
codoñer, els srs. tinents d'alcalde i regidors que al marge es relacionen, que constitueixen la
totalitat dels components de l'ajuntament en ple, assistits del secretari, amb la finalitat de
celebrar en primera convocatòria, la sessió extraordinària corresponent al dia d'avui, que ha
sigut convocada reglamentàriament pel sr. alcalde-president.
ORDRE DEL DIA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 DE JUNY DE 2015
El Ple aprova l’acta per unanimitat, admetent com a aclariment, la intervenció del Portaveu
de grup Compromís realitzada en el sentit que els èxits en la gestió municipal de l’anterior
Corporació, es deuen als esforços de l’oposició.
2. DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA NÚM. 341/2015 A 604/2015
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat a l’obrar en l’expedient de la convocatòria còpia
íntegra de les mateixes.
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3. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
Per Secretaria es dóna lectura a la proposta d’Alcaldia referida a la periodicitat de sessions
del Ple.
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Tot seguit pren la paraula el Portaveu del grup Popular, D. Francisco A. Comes Monmeneu,
per a explicar que d’acord amb la legislació vigent, i tal com es va indicar en la reunió de
portaveus, en este municipi s’ha de celebrar una sessió plenària ordinària amb una
periodicitat mínima de dos mesos; tot això, sense perjuí de la pràctica administrativa que es
produïx de realitzar una sessió plenària amb caràcter mensual.
La portaveu del grup Socialista, Clara Quiles intervé per a emplaçar al Grup Popular a què
formalitze un compromís per escrit de convocar la sessió plenària amb una periodicitat
mensual.
El portaveu del grup Sí Se Puede coincidix en la seua intervenció amb la petició realitzada pel
grup Socialista al considerar que el termini de dos mesos és massa llarg per a realitzar una
adequada gestió dels assumptes municipals.
Pel grup Compromís, el seu portaveu, Josep Nàcher, reitera la necessitat que existisca un
compromís formal de convocar mensualment les sessions del ple, tant perquè existisca per a
una major transparència en la gestió municipal, como per a evitar pràctiques arbitràries i
donar una seguretat jurídica al règim de convocatòries.
El portaveu del grup Esquerra Unida, Andrés Alonso, indica en la seua intervenció que
normalment hi ha un volum d’assumptes que determina l’existència de sessions de
periodicitat mensual i, per això, li resulta prou l’existència d’un compromís pel Grup de
Govern que es convoque amb esta periodicitat mensual.
Pel grup Ciudadanos, intervé el seu portaveu, Jorge Román per a exposar que si en la pràctica
es produïx una sessió cada mes, açò és perquè hi ha assumptes que així ho requerixen i que
per no poder ser demorats, determina la realització d’una convocatòria extraordinària, sent
este motiu formal el que determina la seua convocatòria mensual i no l’existència d’una
pràctica aliena a estes necessitats i que pot tindre una motivació exclusivament econòmica.
El portaveu del grup Popular manifesta el compromís que les convocatòries es realitzaran el
divendres anterior a la sessió amb la finalitat de donar una maig termini per a l’examen de la
documentació de la convocatòria.
Intervé l’Alcaldia per a exposar que es convoca sempre en funció de les necessitats que es
produïxen en la gestió municipal i reitera l’existència d’una pràctica comprovable de realitzar
a l’any almenys 12 sessions plenàries.
Conclòs els debats, i estimant d’aplicació els següents raonaments jurídics:
L’Article 38 paràgraf a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, establix que
dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o
sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguen necessàries, a fi de resoldre sobre
la periodicitat de sessions del Ple.
De conformitat amb el que disposa l’art. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 21 d’abril, en este Municipi s’ha
de celebrar sessió ordinària com a mínim cada dos mesos.
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El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta (set vots a favor dels Grups Popular i Ciudadanos
i cinc vots en contra dels grups Socialista, Sí Se Puede, Compromís i una abstenció d’Esquerra
Unida) acorda, de conformitat amb la proposta presentada per l’Alcaldia, el següent:
Que el Ple Municipal celebre sessió ordinària cada dos mesos, fixant com a dia i hora per a la
seua celebració, el tercer dijous de tots els mesos parixes, a partir de les 20:30 hores.
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En cas de ser inhàbil el dia assenyalat o d’existir raons objectives per a això, el Sr. Alcalde
podrà traslladar la celebració de les sessions ordinàries per al dijous anterior o dijous
posteriors al dia assenyalat, segons es considere més convenient per al funcionament
municipal.
4. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I ESPECIAL DE
COMPTES
Per Secretaria es dóna lectura a la proposta d’Alcaldia referida a la creació i composició de
les Comissions Informatives
Iniciat el debat, pren la paraula el portaveu del grup Popular per a explicar la proposta
indicant que l’organització es basa en la creació de Comissions informatives que es
corresponen a tres grans àrees funcionals que es completen amb una Comissió de coordinació
dels distints servicis.
La portaveu del grup Socialista, Clara Quiles fa referència en la seua intervenció al fet de que
inicialment les comissions estarien integrades per un regidor per cada un dels grups que
componen l’Ajuntament a fi de donar una major operativitat al seu funcionament, adoptantse els dictàmens per mitjà del sistema de vot ponderat. Posteriorment el Grup Popular va
formular una proposta de composició de tres membres del grup Popular, dos del grup
Socialista i un representant per cada un dels restants grups. A última hora, torna a canviar la
seua proposta, establint una representació de quatre membres del PP i dos del grup
Socialista, establint amb això una proporcionalitat que no es correspon amb el sistema de
majories que existixen en el Ple.
El portaveu del grup Sí Se Puede pren la paraula per a assenyalar que els grups de l’oposició
en un procés de diàleg han presentat una proposta alternativa a la formulada pel grup
Popular.
Considera en la seua intervenció que a pesar de la intervenció de l’Alcalde en la sessió de
constitució de la Corporació comprometent-se a una actitud de diàleg amb l’oposició, este
compromís no s’ha concretat al seu parer, ja que el diàleg comporta un procés de la
negociació dirigit a aconseguir acords i no a imposar una organització que considera poc
operativa al convertir la comissions en miniplenos amb un elevat cost econòmic per a la
hisenda local que desvirtua qualsevol compromís d’austeritat i eficàcia. Per allò que s’ha
manifestat, reitera la proposta continguda en la moció presentada, d’una composició unitària
amb vot proporcional que conformarien comissions informatives amb sis components, que de
no ser acceptada determinarà el seu vot en contra.
El portaveu del grup Compromís, Josep Nàcher es pronuncia en el mateix sentit.
El portaveu del grup Esquerra Unida, Andrés Alonso intervé per a indicar que en la reunió de
portaveus el grup Socialista va reclamar la presència de dos representants en les comissions
per a una millor coordinació i açò va iniciar un procés de canvi pel grup Popular que ha
alterat la proposta de composició de tres a quatre representants, a pesar de la qual cosa
opina que no considera un problema important el sistema de proporcionalitat representativa
de la majoria plenària i que considera que el que resulta al seu parer inacceptable, en la
proposta del grup Popular, és la creació de la Comissió de coordinació i en este sentit indica
que si no es retira la seua creació no votarà a favor de la proposta.

SEC-001-1507-va

Ajuntament de Massanassa

3

Ajuntament de Massanassa | Àrea de Secretaria
Ple de 13 de juliol de 2015

Pel grup Ciudadanos, intervé el seu portaveu, Jorge Román, i manifesta en la seua intervenció
que tal com es va comentar en la reunió de portaveus, l’important és que la composició de
les comissions siga un reflex dels resultats electorals, ja que tant el PP com el Partit
Socialista han modificat les seues propostes de representació en el curs de les reunions
celebrades.
Conclosos els debats, i estimant d’aplicació els següents raonaments jurídics:
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La Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,
en l’article 31 regula la constitució i composició de les Comissions Informatives en els termes
següents:
1. En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys en que així ho dispose el seu
reglament orgànic o ho acorde el Ple, existiran, si la seua legislació autonòmica no preveu en
este àmbit una altra forma organitzativa, òrgans que tinguen com a objecte l’estudi, informe
o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment
de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostenten delegacions,
sense perjuí de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics
integrants de la corporació tindran dret a participar en els citats òrgans, per mitjà de la
presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al nombre de regidors que
tinguen en el Ple.
2. Tots els grups polítics integrants de la corporació, excepte renúncia expressa, estan
representats en les dites comissions, per mitjà dels seus regidors, en proporció al nombre de
regidors que tinguen en el Ple. Quan per la composició de la corporació no siga possible
aconseguir la dita proporcionalitat, podrà optar-se bé per repartir els llocs de manera que la
formació de majories siga la mateixa que en el Ple, bé per integrar les comissions amb un
nombre de membres igual per a cada grup, aplicant-se el sistema de vot ponderat.
D’altra banda, l’article 38 b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
establix que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la
sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguen necessàries, a fi de
resoldre sobre la creació i composició de les Comissions informatives permanents.
La indicada disposició reglamentària en l’article 125 disposa que en l’acord de creació de les
Comissions Informatives es determinara la composició concreta de les mateixes, tenint en
compte les regles següents:
a) L’Alcalde o President de la Corporació, és el President nat de totes elles; no obstant això,
la presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de
la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada en el seu si.
L’adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que hagen de formar
part de la mateixa en representació de cada grup, es realitzarà per mitjà d’un escrit del
Portaveu del mateix dirigit a l’Alcalde o President, i del que es donarà compte al Ple. Podrà
designar-se, de la mateixa manera, un suplent per cada titular.
Vistos els articles 123 i ss del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 134 ROF,
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta (set vots a favor dels Grups Popular i Ciudadanos
i cinc vots en contra dels Grups Socialista, Sí Se Puede, Compromís i una abstenció d’Esquerra
Unida) acorda, de conformitat amb la proposta presentada per l’Alcaldia, el següent:
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PRIMER.- Crear Comissions Informatives Permanents d’acord amb la composició i règim que
s’indiquen:

CIF P4616700C | Plaça Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa | info@massanassa.es | www.massanassa.es

A.- DENOMINACIÓ


COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D’URBANISME, OBRES, SERVICIS I MEDI
AMBIENT



COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D’ECONOMIA I HISENDA, PERSONAL I,
SEGURETAT
CIUTADANA,
MODERNITZACIÓ
I
NOVES
TECNOLOGIES,
DESENVOLUPAMENT LOCAL I INDUSTRIAL



COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVICIS AL CIUTADÀ (TERCERA EDAT,
JOVENTUT, DONA, CULTURA I FESTES, EDUCACIÓ, SANITAT, ESPORTS I BENESTAR
SOCIAL)



COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, sent preceptiva l’existència de la Comissió
Especial de Comptes com a òrgan complementari d’estudi, informe o proposta
segons el que disposa l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, a la que correspondran les funcions determinades en
els apartats 2 i 3 de l’article 127 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals

B.- COMPOSICIÓ:
De conformitat amb l’article 31 de la LRLCV i art. 125 del ROF.


El sr. Alcalde serà el president nat.



L’adscripció de membres a cada una d’elles s’ajustarà a la proporcionalitat
següent:







Cuatro regidors del grup municipal PP.
Dos regidors del grup municipal PSOE.
Un regidor del grup Sí Se Puede Massanassa.
Un regidor del grup Compromís.
Un regidor del grup municipal Esquerra Unida.
Un regidor del grup Ciudadanos Massanassa.

L’adopció dels dictàmens es realitzarà per mitjà del sistema de vot proporcional.
C.- RÈGIM DE SESSIONS
Les seues sessions se celebraran amb la mateixa periodicitat que les sessions plenàries, quan
existisquen assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple o bé quan es considere
necessari als efectes del seguiment de la gestió d’òrgans municipals i la convocatòria de les
mateixes s’efectuarà en els dies i hores que establisca el seu President, de conformitat amb
l’art. 134 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
D.- COMPOSICIÓ Vista la designació de representants en les diferents Comissions Informatives
Permanents i Comissió Especial de Comptes, es proposa al Ple l’aprovació de la composició de
les esmentades Comissions de la manera següent:
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COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D’OBRES I URBANISME



COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE FUNCIONAMENT I RÈGIM INTERN



COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVICIS MUNICIPALS GENERALS



COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA
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SEGON.- Crear, de conformitat amb allò que disposa l’article 3 del Reglament Orgànic
Municipal, la comissió de l’ÀREA DE GOVERN MUNICIPAL, que té per funció l’estudi, consulta i
informe als efectes de coordinació dels diversos servicis administratius i de les diferents àrees
de delegació per a la millor eficàcia i agilitat dels servicis públics.
Estarà integrada per Regidors de la Corporació amb delegació, presidida per l’Alcalde, podent
este delegar la Presidència efectiva en qualsevol Regidor membre de la Comissió, i pels
tècnics que per raó de la matèria convoque l’Alcalde-President.
La Comissió de Coordinació celebrarà sessió ordinària amb caràcter mensual, i extraordinària
prèvia convocatòria pel President amb quaranta-huit hores d’antelació, excepte sessions
extraordinàries urgents.
Actuarà com a Secretari en totes les sessions el secretari general de l’Ajuntament, o
funcionari en qui delegue.
5. NOMENAMENT
COL·LEGIATS

DE

REPRESENTANTS

DE

LA

CORPORACIÓ

EN

ALTRES

ÒRGANS

Per Secretaria es dóna lectura a la proposta d’Alcaldia referida al nomenament de
representants de la corporació en altres òrgans col·legiats.
Intervé el portaveu del grup Popular, D. Francisco A. Comes Monmeneu per a informar que en
la proposta formulada considera necessari que la integració dels representants municipals en
altres òrgans resulte harmònica i ressalta que en algunes entitats com en la Mancomunitat es
preestablix que la representació sorgisca de l’Equip de Govern.
L’Alcaldia pren la paraula per a manifestar el seu compromís de facilitar la màxima
informació d’allò que s’ha tractat en els òrgans en què està representat l’Ajuntament de
Massanassa, sense perjuí que amb el canvi polític produït en les ultimes eleccions haja
determinat un major accés a la informació per a aquells grups que han accedit als seus òrgans
de govern.
Intervé el regidor del grup Socialista, D. José Antonio Martos, per a assenyalar que amb la
proposta de representació que presenta el grup Popular en què s’exclou de la mateixa a la
majoria dels grups de l’oposició, s’esborra expeditivament la voluntat del cinquanta per cent
de la població de Massanassa, expressada en les últimes eleccions locals. Considera que amb
esta actitud el grup Popular oblida que no té la majoria dels vots dels Ciudadanos que han
expressat una voluntat que existisca una posició política de major diàleg. Per això, el seu
grup votarà en contra.
El portaveu del grup Sí Se Puede, Manuel Martínez Herraiz assenyala en la seua intervenció
que el grup Popular ha aconseguit un pacte de governabilitat amb el grup Ciudadanos pel que
accedix a la seua integració en la Junta de Govern a canvi de representacions en altres
organismes, i este pacte si bé pot ser considerat per alguns com legítim, no és al seu parer
una pràctica política adequada, la del repartiment de cromos, per la qual cosa donaran els
habituals 100 dies de marge a la gestió que realitze l’Equip de Govern en la confiança que es
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modifique la seua actitud cap a una pràctica de major diàleg i amb major participació de tota
la Corporació.
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El portaveu del grup Compromís, Josep Nàcher, intervé per a manifestar que la pràctica del
grup PP en l’anterior mandat electoral en relació amb la participació dels representants
municipals en altres organisme s’ha caracteritzat per l’incompliment dels compromisos
adquirits de facilitar una informació detallada a la resta dels grups polítics. Considera que en
el moment actual en què com a conseqüència dels resultats electorals han perdut la majoria
de govern que ostentaven en estos organismes en què estem representats, resultaria mes
adequat que la representació es realitzara en els termes que es contenen en la Moció
alternativa presentada i no en la proposta del grup Popular, que posa de manifest una lectura
equivocada del resultat electoral obtingut. Per les raons exposades indica que votarà en
contra de la proposta del grup Popular ja que considera que l’única representació que
considera adequada és la proposta per al cadastre immobiliari a favor de tres municipis.
El portaveu del grup Esquerra Unida, Andrés Alonso considera en la seua intervenció que no
està d’acord amb l’existència de la majoria dels òrgans en què estem representats perquè
gran part d’estes no tenen funcions que justifiquen el seu manteniment.
El portaveu del grup Ciudadanos, Jorge Román Aroca assenyala en la seua intervenció que no
li han demanat res a canvi per a ostentar la representació pel que en tot cas se li hauria de
felicitar pel resultat com a bon negociador.
El portaveu del grup Popular, Sr. Comes Monmeneu, per a manifestar que el seu grup ha
guanyat les eleccions i perdut la majoria de regidors pel que constituïx un objectiu normal i
legítim la busca de governabilitat.
Conclosos els debats, el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta (set vots a favor dels Grups
Popular i Ciudadanos i set en contra dels grups Socialista, Sí Se Puede, Compromís i Esquerra
Unida) acorda, de conformitat amb la proposta presentada per l’Alcaldia, el següent:
Anomenar els següents representants municipals en altres entitats i organismes:
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’HORTA SUD
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu
CONSORCI DE BOMBERS
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu
JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE L’ALBUFERA
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer
Suplent: Israel Alfonso Sargues
ENTITAT METROPOLITANA DE SERVICIS HIDRAULICS (EMSHI)
Titular: Jorge Román Aroca
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu
ENTITAT METROPOLITANA PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS (EMTRE):
Titular: Jorge Román Aroca
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu
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REGIDOR DELEGAT DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Titular: María Begoña Nieva Villamor
Suplent: Patricia Piqueres Alfonso
CONSELL PLE DEL CONSORCI COMARCAL PER A LA GESTIÓ DE RECURSOS ACTIVITATS I
SERVICIS ESPORTIUS DE L’HORTA
Titular: Francisco Antonio Comes Monmeneu
Suplent: Israel Alfonso Sargues
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XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT (DIPUTACIÓ VALÈNCIA)
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu
CONSELL TERRITORIAL PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE VALÈNCIA (CADASTRE)
Es designen com de representants en este consell als Ajuntaments de:
1- Sedaví
2- Benetússer
3- Picanya
FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer
Suplent: Mª Begoña Nieva Villamor
6. DACIÓ DE COMPTES DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS
De conformitat amb allò que disposa l’article 25 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, per mitjà de la present se n’adona.
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat de la constitució dels grups polítics, dels seus
integrants i portaveus, en els termes reflectits en a les comunicacions presentades davant de
la secretària general, que a continuació s’indiquen:
GRUP MUNICIPAL DENOMINAT: GRUP POPULAR
PORTAVEU: Francisco Antonio Comes Monmeneu
SUPLENT: D. Israel Alfonso Sargues
MEMBRES QUE EL COMPONEN:
D. Vicente Salvador Pastor Codoñer
D. Francisco Antonio Comes Monmeneu
Sra Mª Begoña Nieva Villamor
D. Israel Alfonso Sargues
Sra Patricia Piqueres Alfonso
D. José Luís Iraola Martínez
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GRUP MUNICIPAL DENOMINAT: GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
PORTAVEU TITULAR: Clara Quiles Vila
PORTAVEU SUPLENT: D. José Antonio Martos Ortiz
MEMBRES QUE EL COMPONEN:
Sra Clara Quiles Vila
D. José Antonio Martos Ortiz
Sra Amparo Isabel Cebrián Carbonell
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GRUP MUNICIPAL DENOMINAT: SI SE PUEDE
PORTAVEU TITULAR: Manuel Martínez Herraiz
MEMBRE QUE EL COMPON: Manuel Martínez Herraiz
GRUP MUNICIPAL DENOMINAT: COMPROMÍS MASSANASSA
PORTAVEU TITULAR: D. Josep Nàcher Ferrer
MEMBRE QUE EL COMPON: D. Josep Nàcher Ferrer
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ -ACORD CIUTADÀ
PORTAVEU TITULAR: D. Andrés Alonso Arévalo
MEMBRE QUE EL COMPON: D. Andrés Alonso Arévalo
GRUP MUNICIPAL DENOMINAT: CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUTADANIA
PORTAVEU TITULAR: D. Jorge Román Aroca
MEMBRE QUE EL COMPON: D. Jorge Román Aroca

7. DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA, LES SEUES RETRIBUCIONS I
FIXACIÓ DE L’ASSIGNACIÓ PER ASSISTÈNCIES
Per Secretaria es dóna lectura a les propostes d’Alcaldia referida tant a l’assignació de
subvencions als grups polítics com a determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva, les
seues retribucions i fixació de l’assignació per assistències.
Tot seguit Intervé l’Alcalde per a indicar que el cost de funcionament dels Grups Polítics, així
com les percepcions econòmiques dels regidors d’este ajuntament pel concepte de dedicació
exclusiva o assistències als òrgans municipals, ha sigut dels més baixos del nostre entorn.
Intervé el portaveu de Sí Se Puede, Manuel Martínez Herraiz per a indicar que la proposta de
retribució de la dedicació exclusiva és raonable i, en este sentit, considera que en la resta de
les Administracions s’hauria de fer el mateix per a no haver de lamentar la situació
econòmica actual. No obstant això, considera que cal estrényer-se el cinturó ja que estos
esforços permeten guanyar la confiança perduda per la ciutadania cap a l’activitat política.
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En la seua intervenció reitera el seu suport a la Moció alternativa presentada pels grups de
l’oposició, PSPV-PSOE, Sí Se Puede i Compromís, que conté una proposta alternativa a la
formulada pel grup Popular de retribuir la dedicació exclusiva en 30.000 euros pagadors en
catorze mensualitats i reduir les assistències a les Comissions informatives en un 10% i la de
l’Àrea de Govern en un 25%.
Expressa igualment la voluntat del seu grup de renunciar a la subvenció establida per al grup i
donar el que es perceba per les assistències.
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Intervé el portaveu del Grup Compromís, Sr. Nàcher, per a indicar que els grups polítics
precisen de la subvenció per a poder afrontar els costos que resulten necessaris per a divulgar
la seua actuació política; llevat que es d’una major possibilitat de divulgar estes actuacions
en el Butlletí municipal, amb la qual cosa es reduirien els costos.
Indica que en la situació econòmica actual les alcaldies de municipis de superior població al
nostre estan reduint la seua retribucions, inclús per davall de la proposta que presenta el
grup Popular, ja que, al seu parer, el cost per a la Hisenda Local és de 52.000 euros, inclòs
Seguretat Social, i no de 39.000, com a figura en la proposta del grup Popular.
Reitera el seu suport a la moció alternativa presentada el dia 9 de juliol (núm. de registre
2828) per comportar la seua aprovació una reducció dels costos que per al municipi tenen les
assistències a comissions i la dedicació exclusiva, en un moment en què resulta necessari
donar un exemple d’austeritat.
El portaveu del grup Esquerra Unida, Andrés Alonso, pren la paraula per a manifestar que fer
política costa diners i no resulta adequat per a la democràcia la pràctica seguida en sistemes
electorals d’èpoques anteriors de limitar l’exercici d’esta activitat pública i reservar-la a les
classes socials que compten amb major patrimoni, fomentant amb això la perpetuació de
polítiques conservadores o classistes.
Considera que pertany a l’àmbit personal la decisió de donar els ingressos que es perceben
per l’exercici d’esta activitat pública i en este sentit indica que el seu grup empra la les
subvencions que rep en la realització d’activitats culturals per a la població.
Considera que la retribució de l’Alcaldia no és excessiva, atés que la situació econòmica
actual del municipi no és deficitària, ja que si així ho fóra, votaria a favor de les reduccions
tant de les retribucions com de les assistències a la Comissions, especialment la de
Coordinació d’Àrea de Govern, amb la que es mostra en absolut desacord.
El portaveu del grup Ciudadanos, Jorge Román, exposa en la seua intervenció que s’ha passat
de sou excessiu a voler que el polític viva de l’aire. Ressalta que en el seu programa electoral
ja va manifestar que si eixia alcalde donaria la retribució que poguera percebre, ja que està
en política per a realitzar activitats d’interés general per al municipi, sent conscient que
l’activitat política requerix molts esforços i dedicació i que l’important són els resultats que
s’aconseguixen en la gestió dels assumptes municipals i no estes xicotetes reduccions de
gastos.
El portaveu del grup Popular, Sr. Comes Monmeneu assenyala que este debat ho entendria si
la Hisenda Local fora deficitària i no s’hagueren destinat en l’anterior mandat més dos
milions d’euros en polítiques socials i d’inserció laboral, ja que del que s’està parlant és
d’una reducció per cost de comissió de cinc euros; quan si hi ha algun veí que té una
necessitat real d’ajuda, i esta és coneguda pels servicis municipals, l’ajuntament es la presta.
L’Alcalde indica que es va a sotmetre a la consideració del ple de forma separada la votació
referida a la subvenció de grups polítics de les referides a determinació dels càrrecs amb
dedicació exclusiva, les seues retribucions i fixació de l’assignació per assistències
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A) PROPOSTA SUBVENCIÓ DE GRUPS POLÍTICS
El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta (dotze vots a favor dels grups Popular i
Ciudadanos, Grups Socialista, Compromís i Esquerra Unida, i un vot en contra del grup Sí Se
Puede) acorda, de conformitat amb la proposta presentada per l’Alcaldia, el següent:
1.- De conformitat amb el que preveu l’art. 73.3 de la llei 7/85 de 2 d’abril de Bases de
Règim Local, s’establix a favor dels Grups Municipals les següents dotacions econòmiques:
Un component fix de 1.875,00 € anuals per cada grup municipal.
Un component variable de 156,00 € anuals per cada corporatiu integrant del
grup municipal.

CIF P4616700C | Plaça Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa | info@massanassa.es | www.massanassa.es




2.- La dotació econòmica als grups municipals s’abonarà amb caràcter general amb
periodicitat semestral, prorratejant-se el seu import en els supòsits de modificació del
nombre de membres integrants de cada grup municipal en funció del període de temps que
corresponga.
En els anys en què es realitzen processos electorals, la data de conclusió de l’assignació i
d’inici del còmput per a la nova serà la corresponent a la constitució de la Corporació que
resulte del corresponent procés electoral.
3.- Haurà de justificar els citats gastos per mitjà de factures en un percentatge del 70% de
la subvenció rebuda, en concepte de gastos de funcionament del grup municipal.
B) DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL I RÈGIM DE DEDICACIÓ
MÍNIMA DELS MATEIXOS I RETRIBUCIONS.
El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta (set vots a favor dels grups Popular i Ciudadanos i
cinc vots en contra dels grups Socialista, Sí Se Puede, Compromís i una abstenció d’Esquerra
Unida) acorda, de conformitat amb la proposta presentada per l’Alcaldia, establir el següent
règim de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres d’esta Corporació:
PRIMER.- El Sr. Alcalde exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.
SEGON.- Fixar el següent règim de retribucions:


Alcaldia 39.781,19 euros anuals, pagadors en catorze mensualitats.

TERCER.- Fixar el següent règim d’assistències per assistència a sessions d’òrgans
col·legiats, expressada en euros:
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8. DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE
TINENTS D’ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Pel Secretari de la Corporació es va donar lectura de les resolucions números 596 i 601 la part
dispositiva del qual a continuació es transcriu i de les quals els Senyors Regidors van quedar
assabentats:
A) Nomenaments dels membres de la Junta de Govern Local
Part dispositiva de la Resolució d’alcaldia núm. 596/2015 de 7 de juliol
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RESOLC:
Primer.- Anomenar membres de la Junta de Govern Local als següents regidors:
D. Francisco Antonio Comes Monmeneu
Sra María Begoña Nieva Villamor
D. Israel Alfonso Sargues
D. Jorge Román Aroca
Segon.- Correspondrà a la Junta de Govern Local, així integrada, i sota la presidència
d’esta Alcaldia, l’assistència permanent a la mateixa en l’exercici de les seues
atribucions, així com les que li delegue qualsevol òrgan municipal o expressament li
atribuïxen les lleis.
Tercer.- Establir les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que tindran lloc
el primer i el tercer dimecres, no festius, de cada mes, a les 14:00 hores, a la sala de
juntes de l’Ajuntament. Si és festiu, es podrà avançar o retardar la data sense que
excedisca de 7 dies.
Quart.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten si és
el cas l’acceptació de tals càrrecs.
Quint.- Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seua inserció en el
Butlletí Oficial de la Província i publicar-los igualment en el Tauler d’Anuncis
municipal.
Sext.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se
celebre.
Sèptim.- Els nomenaments efectuats seran efectius des de l’endemà a la data de la
present resolució.
B) Nomenar com a titulars de les Tinences d’Alcaldia
Part dispositiva de la Resolució d’alcaldia núm. 601/2015 de 8 de juliol
Primer.- Anomenar com a titulars de les Tinences d’Alcaldia als següents regidors:
1º Tinència d’Alcaldia: D. Francisco Antonio Comes Monmeneu
2º Tinència d’Alcaldia: Sr Jorge Román Aroca
3º Tinència d’Alcaldia: D. Mª Begoña Nieva Villamor
4º Tinència d’Alcaldia: D. Israel Alfonso Sargues
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Segon.- Correspondrà als nomenats substituir, pel seu ordre de nomenament a esta
Alcaldia en l’exercici de les seues atribucions en els supòsits legalment previstos.
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten si és
el cas l’acceptació de tals càrrecs.
Quart.- Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seua inserció en el
Butlletí Oficial de la Província i publicar-los igualment en el Tauler d’Anuncis
municipal.
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Quint.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’esta resolució en la primera sessió
que celebre".

PRECS I PREGUNTES- L’Alcaldia indica que encara que no figure este apartat en l’ordre del
dia, donant continuïtat a una pràctica habitual, es va a concedir un breu torn de precs i
preguntes relacionats amb la gestió municipal.
Pren la paraula el portaveu del grup Socialista per a formular els següents:


Per a interessa una explicació sobre el retard en l’obertura de les instal·lacions
de la piscina municipal ja la seua obertura es produïx a les 11:30 hores.



Per a sol·licitar informació sobre el resultat de la gestió de l’empresa
col·laboradora en la gestió de la recaptació que justifique la concessió per
Resolució d’Alcaldia d’una pròrroga del contracte.

A la pregunta formulada contesta l’Alcaldia en els termes següents:


El retard en l’obertura ve motivat per la necessitat d’impartir prèviament en les
instal·lacions els cursos d’aprenentatge de natació.



Es facilitarà per la Tresoreria la informació requerida sobre la gestió recaptatòria
de l’empresa.

El portaveu del grup Compromís formula les següents:


Que es done compte a la Comissió informativa dels costos que han tingut la
celebració de festes des del dia 1 al 30 de juny.



Que es faça públic en el Butlletí municipal el resultat de les votacions de les
Corts Valencianes.



Motius que justifiquen la bonificació d’una sanció tributària reflectida en les
Resolucions nº370 i 371.



Si s’ha atés a la reclamació de reparació de camins rurals per part de la
Conselleria, reflectida en la Resolució núm. 487.



Si s’ha produït una massificació de les piscines en ocasió del la concertació del
conveni per a l’ús de les instal·lacions pels veïns de Benetússer.
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A la pregunta formulada contesta l’Alcaldia en els termes següents:


Es facilitarà la informació sol·licitada i es publicaran els resultats electorals
sol·licitats.



Les bonificacions es produïxen pel pagament anticipat de les sancions derivades
d’inspeccions tributàries realitzades pels servicis municipals
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El portaveu del grup Sí Se Puede, Manuel Martínez formula les següents;


Per a interessar davant del contingut de la Resolució per la qual es contracta un
depòsit bancari amb l’entitat Caixa Popular, que es publique en el Butlletí
municipal el superàvit exacte que té l’Ajuntament.



Per a manifestar el seu rebuig per l’excessiu import que abonen els veïns en
concepte de taxa TAMER en ocasió del cobrament de rebuts d’aigua.

A la pregunta formulada contesta l’Alcaldia en els termes següents:


Es donarà informació en el Butlletí del superàvit.



Espera que s’adopten mesures pels òrgans competents que reduïsquen les tarifes
d’esta taxa metropolitana

I no havent-hi més assumptes que tractar, s’alça la sessió, sent les vint-i-dós trenta hores, de
la qual cosa com a Secretari done fe.
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