Ajuntament de Massanassa | Área de Secretaría
Pleno de 31 de mayo de 2016

Acta de la Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 31
de maig de 2016
1. SORTEIG DESIGNACIÓ MEMBRES DE MESES ELECTORALS
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L’Alcaldia informa que en compliment del que establixen els articles 25 i 26 de la Llei Orgànica
del Règim Electoral General se’n va a procedir a realitzar el sorteig per a la designació dels
membres de les Meses Electorals d’Eleccions a Corts Generals de 2016 a través del programa
informàtic facilitat per l’Oficina del Cens Electoral i per a la realització de la qual, es compta
amb l’assistència de l’informàtic municipal D. Carlos J. Hoyos.
Realitzat el sorteig, el Ple de la Corporació aprova per unanimitat, els llistats mecanitzats
resultants del mateix, i es procedix a la seua lectura pel Secretari, quedant una còpia del mateix
diligenciada incorporada a l’expedient.
2. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 22 D’ABRIL DE 2016
El Ple per unanimitat procedix a la seua aprovació.
3 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA NÚM. 273/2016 A 548/2016
A petició del Regidor de Grup Socialista D. José A. Martos, es dóna lectura pel Secretari a la
lectura de la part dispositiva de les Resolucions d’Alcaldia número 289, 304, 273, 276,390 i
403.
Conclosa la lectura pren la paraula el Regidor del Grup Socialista D. José A. Martos per a
manifestar el següent:
Les resolucions indicades posen al seu parer de manifest que s’està procedint a la provisió
temporal de llocs sense respectar l’ordre de crida de les Bosses d’ocupació, a l’entendre que
una vegada l’aspirant ha sigut convocat li correspon passar al final de la relació. Estima que
açò posa de manifest una falta de transparència en matèria de gestió de personal generadora
d’un conflictivitat que es posa de manifest en les nombroses reclamacions laborals en via
judicial que ha motivat la necessitat de contractació d’un servici jurídic especialitzat en esta
matèria.
L’Alcaldia nega les afirmacions realitzades i contesta en el sentit que les decisions que
s’adopten per l’Alcaldia compten amb l’assessorament del lletrat i s’adopten les decisions
necessàries que s’han d’adoptar.
4 APROVACIÓ EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2016
Per la Secretaria es dóna lectura al Dictamen de Comissió Informativa d’Economia i Hisenda,
Personal i Seguretat Ciutadana, Modernització i Noves Tecnologies, Desenrotllament del
Comerç Local i Industrial adoptat en sessió de 25 de Maig de 2016, en el que s’interessa
l’adopció de l’acord d’aprovació inicial i definitiva de l’expedient de suplement de crèdit
1/2016 que reflectix una modificacions en els estats d’ingressos i gastos per import de
721.008,16 euros.
Tot seguit es promou un breu debaten el que es realitzen les intervencions següents:
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[…/…]
Conclosos els debats, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta (nou vots a favor Grups
Popular, Compromís, Esquerra Unida i Ciudadanos, i quatre vots en contra dels Grups
Socialista i Sí se puede) adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient S.C. 1/16 de modificació de crèdit del Pressupost
Municipal per mitjà d’un suplement de crèdit sobre les partides que s’indiquen a continuació:
Ingressos
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PARTIDA
87000

DENOMINACION
SDO. ANTERIOR
Rte. Tesorería para Gastos Generales
0,00

MODIFICAC
721.008,16
TOTAL

SDO. DEFINIT
721.008,16 €
721.008,16 €

Gastos
PARTIDA
15300-131
15000-160
23100-480
32602-480
23100-131
23100-160
92000-151
15300-210
16100-221
15000-214
16100-210
16500-221
34200-221
92000-221
34200-622
17100-619
15300-227
92000-212
92000-830
92001-226
34103-480
92000-625

DENOMINACION
SDO. ANTERIOR
Laboral Temporal Urbanismo
100.000
Cuotas S.S. Urbanismo
96.148,10
Prestaciones Sociales
170.000
Ayudas y Becas Educación
90.000
Laboral Temporal Servicios Sociales
29.214,41
Cuotas S. S Servicios Sociales
24.203,49
Gratificaciones Extraordinarias Funcionarios
3.885,10
Conservación y Reparación Vías Públicas
80.000
Servicio de Suministro de Agua Potable
160.000
Conservación y Reparación de Vehículos
8.000
Mantenimiento de la Red de Suministro de Agua
55.000
Potable
Suministro Energía Eléctrica Alumbrado Público
177.444,94
Suministro Energía Eléctrica Polideportivo
109.053,14
Suministro Energía Eléctrica Administración General 68.000
Mejoras del Polideportivo
30.000
Equipamiento Zonas Dotacionales
60.000
Señalización de Calles
8.000
Conservación y Reparación de Edificios Públicos
60.000
Anticipos al Personal
5.000
Servicios Jurídicos
38.000
Subvención C.D. B Massanassa
49.200
Mobiliario
6.000

MODIFICAC
160.000
52.000
100.000
20.000
11.000
3.500
3.508,16
12.000
50.000
2.000
25.000

SDO. DEFINIT
260.000
148.148,10
270.000
110.000
40.214,41
27.703,49
7.393,26
92.000
210.000
10.000
80.000

15.000
25.000
16.000
50.000
121.000
5.000
5.000
5.000
15.000
10.000
15.000
TOTAL

192.444,94
134.053,14
84.000
80.000
181.000
13.000
65.000
10.000
53.000
59.200
21.000
721.008,12 €

Segon. Declarar necessaris i urgents els referits gastos 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 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.
Quart. 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.
Quint. 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.
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5. APROVACIÓ EXPEDIENT ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVICIS I UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’AUDITORI MUNICIPAL SALVADOR SEGUÍ
Pel Secretari es procedix a la lectura del dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i
Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana, Modernització i Noves Tecnologies, Desenvolupament
del Comerç Local i Industrial de 25 de maig de 2016, pel qual s’interessa l’aprovació inicial i
definitiva si no es produïxen al·legacions d’esta ordenança fiscal.
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[…/…]
Sotmés el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta (12 vots a favor dels
Grups Popular, Socialista, Compromís, Esquerra Unida i Ciudadanos i una abstenció del Grup Sí
Es Pot), adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar provisionalment la imposició i regulació de la taxa per la prestació de
servicis i utilització de les instal·lacions de l’Auditori Municipal Salvador Seguí de Massanassa,
d’acord amb la següent ordenança fiscal:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVICIS I UTILITZACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS DE L’AUDITORI MUNICIPAL SALVADOR SEGUÍ DE MASSANASSA
Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb els disposat en els articles 17 i 20 i següents del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este
Ajuntament establix la Taxa per la prestació de servicis i ús de les instal·lacions de l’Auditori
Municipal de Massanassa, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constituïx l’objecte o fet imposable d’esta exacció, la utilització de les instal·lacions de
l’Auditori Municipal, així com la prestació de servicis vinculats a la seua utilització.
La utilització de les instal·lacions de l’Auditori serà lliure i permesa a tots els ciutadans,
d’acord amb la programació establida, sense perjuí que puguen establir-se restriccions en
funció de la capacitat de les instal·lacions, com a conseqüència de les activitats culturals que
es determinen pels òrgans gestors de l’Auditori municipal.
La utilització es realitzarà davall dos modalitats:
2.1. Activitats organitzades per l’Ajuntament de Massanassa en les que s’exaccionarà la taxa
als assistents.
2.2. Activitats patrocinades per l’Ajuntament en què s’exaccionarà als assistents la taxa, llevat
que en l’acord de patrocini s’establisca per a l’organitzador una remuneració diferent en
funció del cost acreditat de l’activitat i l’interés de l’Ajuntament en la realització de la
mateixa.
2.3. Activitats organitzades per tercers en els que se cedirà l’Auditori amb la contraprestació
pecuniària corresponent.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
referix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que utilitzen les instal·lacions o disfruten
dels servicis de l’Auditori municipal.
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Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries, del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques que es referixen els articles que corresponguen de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societat, i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast
que assenyala la Llei General Tributària.
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Article 5t. Rèdit
La taxa es meritarà quan s’inicie la prestació del servici o la utilització de les instal·lacions de
l’Auditori municipal, per mitjà de la sol·licitud de prestació o d’accés a les instal·lacions.
Article 6t. Exempcions
No es concediran exempcions ni bonificacions en l’exacció d’esta taxa, sense que puguen
considerar-se beneficis tributaris la graduació de les tarifes en funció del cost del servici i de la
capacitat econòmica de les persones que han de satisfer les taxes, segons el que disposa
l’article 24 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Article 7m. Normes de gestió
L’autorització per a la utilització de les instal·lacions haurà de ser concedida per l’Alcaldia
atenent a les normes i al procediment legal o reglamentàriament establit.
Tota sol·licitud d’autorització haurà d’anar acompanyada del justificant d’haver abonat el
depòsit previst de les quotes establides en l’annex I d’esta Ordenança, per mitjà d’ingrés en
els comptes restringits habilitats a este efecte en les entitats financeres col·laboradores.
La quantitat ingressada com a depòsit d’acord amb les normes anteriors, s’aplicarà a la
resultant de la Liquidació definitiva que es practique una vegada recaiga una resolució sobre la
concessió de l’autorització i, si esta fora denegada, l’interessat podrà instar la devolució de les
quantitats depositades.
Les autoritzacions d’ús que es concedisquen tindran caràcter personal i no podran ser cedides o
subarrendades a tercer. L’incompliment d’este mandat donarà lloc a l’anul·lació de
l’autorització sense dret a devolució o indemnització de cap classe.
La renúncia a la utilització de les instal·lacions no atorgarà dret algun de devolució de l’import
de les taxes abonades, llevat que la renúncia es presente amb una antelació mínima de 10 dies
a la data prevista per a la prestació del servici o ús de les instal·lacions.
No estaran obligades al pagament de cap quantitat en concepte de taxa les activitats culturals
o artístiques organitzades per l’Ajuntament de Massanassa, ja siga directament o a través
d’altres entitats que compten amb el seu patrocini.
Article 8u. Normes complementàries
Les tarifes establides es corresponen amb cada un dels servicis o utilitzacions que en les
mateixes es contemplen, i l’ingrés de la taxa faculta l’usuari al gaudi de les instal·lacions
complementàries, com a camerins, guarda-roba, taquilles, etc., d’acord amb un ús raonable en
relació a l’activitat a desenrotllar.
En la modalitat d’utilització dels art. 2.2 i 2.3, els gastos de personal discontinu com a
taquillers, porters, electricistes, acomodadors, vigilants, personal de càrrega i descàrrega,
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muntatge i desmuntatge d’escenari i qualssevol altres que es requerisquen en funció de la
naturalesa de l’acte, correran per compte dels organitzadors, sent de la seua exclusiva
responsabilitat el compliment de les obligacions laborals, fiscals o d’una altra índole, que es
deriven de tal relació laboral. També serà així en el cas que l’Ajuntament conste com a
patrocinador, però no organitzador.
Article 9é. Garanties
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9.1. L’ús de determinades instal·lacions podrà requerir la constitució de fiança o depòsit, en
quantitat compresa entre 200 i 3.000 €, a fi de garantir la responsabilitat per danys i perjuís
que es pogueren ocasionar, fiança que en cap cas tindrà la naturalesa de taxa i serà
reintegrada a l’usuari al finalitzar la prestació.
L’import de la fiança es fixarà per providència de l’Alcaldia a la vista de l’informe tècnic en
què es valoraran circumstàncies com ara:






Intensitat d’ús del conjunt d’instal·lacions
Duració de la cessió
Previsió d’afectació de les instal·lacions en funció de tipus de públic
Arrelament en el municipi de l’organitzador
Qualssevol altres que raonadament hagen de ser preses en consideració a la vista de
l’activitat a desenvolupar

9.2. Alternativa o simultàniament, per l’Ajuntament podrà exigir-se al subjecte passiuorganitzador un assegurança de responsabilitat civil a favor de l’Ajuntament, pel temps que
dure l’activitat que es vaja a desenrotllar per un capital mínim garantit de 750.000,00 euros. El
procediment de fixació serà el mateix de l’establiment de la fiança.
Article 10é. Infraccions i sancions
Constituïxen infraccions:
a) La producció de desperfectes, deterioraments o danys que s’ocasionen en les
instal·lacions de l’Auditori municipal.
b) La pertorbació de l’orde en l’interior del recinte.
c) La utilització de les instal·lacions per a fins diferents dels previstos en la seua
autorització.
d) L’incompliment de les normes d’ús de les instal·lacions, així com de les instruccions
dictades pel personal de les mateixes.
e) Qualsevol altre incompliment de les obligacions contretes a l’obtindre l’autorització.
Per a la graduació de les infraccions regulades en l’apartat anterior, caldrà ajustar-se a la
classificació continguda en l’art. 140 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la seua redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, depenent de la intencionalitat o negligència
de l’infractor i de la gravetat de la infracció comesa. Les dites infraccions comportaran multes
en quantia el límit fixa de les quals l’article 141 de la mencionada Llei.
La infracció reglada en l’apartat a) del present article donarà lloc a l’obligació de
reintegrament del cost total de la reparació o reconstrucció, a més de la multa corresponent,
així com la impossibilitat d’utilitzar les instal·lacions durant un any des de la comissió de la
infracció.
Disposició Final
Primera. La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 31 de maig de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data
,
regirà des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa.
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ANNEX I
Les tarifes a aplicar seran les següents:
Activitats art. 2.1 i 2.2
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Activitat
- Activitats Circuit CulturArts
Teatre infantil i familiar
Concert musical
Teatre i dansa adreçada a públic adult
Espectacle de lírica
- Altres activitats
Cinema programació municipal llargmetratge

Import taxa
3€
3€
7€
12€
3€

Activitats art 2.3
Activitat
Cessió instal·lacions per dia complet o fracció

Import taxa
600 €

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.
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 l’ordenança en el Butlletí Oficial de la
Província, per a la seua vigència i possibilitat de la seua impugnació jurisdiccional.
6. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 429/2016 PER LA QUE S’INTERPOSA
RECURS DE CASSACIÓ IMPUGNATORI DE LA SENTÈNCIA NÚM. 157/2016 DE 6 D’ABRIL,
DICTADA PER LA SECCIÓ 4a DE LA SALA CONTENCIOSA TSJCV
Per Secretaria es dóna lectura la part dispositiva de la Resolució d’Alcaldia núm. 429/2016 de
data tres de maig la part dispositiva de la qual conté l’acord següent:
“Primer. Interposar recurs de cassació impugnatori de la sentència núm. 157/16 de data sis
d’abril de 2016, dictada per la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de la Valenciana, en el recurs contenciós 4/480/2013BR,
acumulat al 4/105/2013 interposat per la Sra Manuela Zabal Vázquez, contra la resolució del
Jurat Provincial d’Expropiació de València, recaiguda en l’expedient 883/2011.
Segon. Encomanar la defensa jurídica per a l’exercici de la indicada acció judicial al lletrat D.
José Miguel Pérez Abellán.
Tercer. Ratificar el poder de representació processal atorgat el dia catorze d’octubre de 2005
davant del Sr. Notari de Catarroja D. Juan Antonio Clavaria Manso, núm. de Protocol 2047, a
favor dels Procuradors dels Tribunals de Madrid que la dita escriptura es referix, perquè en
representació d’esta Corporació interpose el referit recurs de cassació i ho seguisca pels seus
tràmits.
Quart. Expedisca’s certificació d’esta Resolució.
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Quint. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament per a la seua ratificació.”
[…/…]
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Concloses les intervencions el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar en tots el
seu termes la Resolució d’Alcaldia 429/2016 per la qual s’acorda interposar recurs de cassació
impugnatorio de la sentència núm. 157/16 de data sis d’abril de 2016, dictada per la Secció
Quarta de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la
Valenciana, en el recurs contenciós 4/480/2013BR, acumulat al 4/105/2013 interposat per la
Sra Manuela Zabal Vázquez, contra la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació de València,
recaiguda en l’expedient 883/2011.
I no havent-hi més assumptes que tractar, s’alça la sessió, sent les vint-i-dos hores i trenta
minuts, de la qual cosa com a Secretari done fe.
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