Ajuntament de Massanassa | Àrea de Secretaria
Ple de 21 de juliol de 2016

Acta de la Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 21
de juliol de 2016
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DE 7 DE JUNY DE 2016
El ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta d’esta sessió que figura en l’expedient de
la convocatòria. Igualment acorda a petició del portaveu del Grup Compromís que es tinga en
compte en l’execució de l’acord 7.2.2.1 el compromís de l’Alcaldia de remetre la moció
aprovada als municipis afectats per si consideren pertinent l’adhesió a la mateixa. Igualment
sol·licita que es corregisca un error de transcripció de la moció substituint “proposat” per
“preparat” i que es tinga per realitzada la manifestació en el punt 7.2.1.5 informant que la
seua abstenció no prejutja el seu vot positiu en posteriors sessions, una vegada es determine
el seu cost i règim d’usos.
2. DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA NÚM. 587/2016 A 789/2016
La Corporació queda assabentada a l’obrar còpia de les mateixes en expedient de la
convocatòria.
A petició del Portaveu D. Manuel Martínez Herraiz (Sí se puede) es dóna lectura pel Secretari
a la part dispositiva de les Resolucions número 307 i 634.
A instància del Grup Compromís es dóna lectura pel Secretari a la part dispositiva de la
Resolució núm. 596 /2016.
3. DACIÓ DE COMPTES DE LA RENÚNCIA DE D. JORGE ROMÁN AROCA COM SEGON TINENT
D’ALCALDE
Pel Secretari es dóna lectura a la comunicació del Portaveu del Grup Ciudadanos, D. Jorge
Román Aroca, de data 1 de juliol (Rfa 2973) per la que presenta la seua renúncia al càrrec de
Segon Tinent d’Alcalde.
Intervé el Portaveu D. Manuel Martínez Herraiz (Sí se puede) per a manifestar si es va a donar
una explicació per l’interessat dels motius de la renúncia.
Intervé D. Jorge Román Aroca (Grup Ciudadanos) per a indicar que la seua renúncia no té una
major explicació, ja que era un càrrec que no havia sol·licitat, per la qual cosa agraint la
confiança depositada, ha formalitzat una renúncia que tenia prevista amb molta antelació
des de les anteriors eleccions generals.
La Corporació queda assabentada.
4. DACIÓ DE COMPTES DE ’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 1ER TRIMESTRE 2016
Pel Secretari es dóna lectura a l’informe de la Intervenció que reflectix l’Estat d’Execució del
Pressupost 1er trimestre 2016, el Ple queda assabentat.
5. APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER
El Secretari dóna lectura al Dictamen de Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, en el
que se sol·licita acord d’aprovació del Pla Econòmico financer 2016-2017.
Tot seguit es promou un breu debat en què es produïxen les intervencions següents:

SEC-001-1607-va

Ajuntament de Massanassa

1

Ajuntament de Massanassa | Àrea de Secretaria
Ple de 21 de juliol de 2016

[…/…]
Concloses les intervencions el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta l’acord següent:
Aprovar del Pla Econòmic financer 2016-2017, redactat pels servicis d’Intervenció, en els
termes reflectits en el dictamen Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda,
Personal i Seguretat Ciutadana, Modernització i Noves Tecnologies, Desenvolupament del
Comerç Local i Industrial de 13 de juliol de 2016.
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6. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA POTABLE
El Secretari dóna lectura al Dictamen de Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, de 30 de
juny de 2016 en el que se sol·licita acord d’aprovació inicial i definitiva, si no es produïxen
al·legacions de la modificació parcial de l’Ordenança Reguladora de la Taxa per Distribució
d’aigua, inclosos els drets d’enganxada, col·locació, utilització i conservacions de comptadors
i instal·lacions anàlogues.
Tot seguit es promou un breu debat en què es produïxen les següents intervencions.
[…/…]
Concloses les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’Ordenança Reguladora de la Taxa
per distribució d’aigua, inclosos els drets d’enganxada, col·locació, utilització i conservacions
de comptadors i instal·lacions anàlogues, següent:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, INCLOSOS ELS DRETS
D’ENGANXADA, COL·LOCACIÓ, UTILITZACIÓ I CONSERVACIONS DE COMPTADORS I
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, DE L’AJUNTAMENT DE MASSANASSA
Article 1r. Fonament legal
L’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 106, apartat I de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li
atribuïx l’article 15, apartat I, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, i d’acord amb el que preveu l’article 20 de la mateixa, modificat per la Llei
25/98, de 13 de juliol, establix la taxa per distribució d’aigua potable a domicili, inclosos els
drets d’enganxada, col·locació, utilització i conservació dels comptadors i instal·lacions
anàlogues, l’exacció dels quals s’efectuarà amb subjecció al que preveu esta ordenança.
Serà igualment d’aplicació a la prestació d’estos servicis el que disposa l’Ordenança
reguladora de subministrament d’aigua de consum públic.
Article 2n. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d’esta taxa l’activitat municipal desenrotllada per a prestar el
servici de distribució d’aigua a domicili, inclosos els drets d’enganxada, subministrament i
conservació de comptadors.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es referix l’article 33 de la Llei General Tributària, que
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sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel servici que presta l’entitat local, conforme
al supòsit que s’indica en l’article anterior.
Tindran la condició de substituts de contribuents els propietaris d’immobles ocupats pels que
es beneficien o es vegen afectats per la prestació del servici.
Article 4t. Responsables
1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques que es referixen els articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.
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2.-Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l’abast previstos en l’article 40 de l’Esmentada Llei.
Article 5t. Exempcions, reduccions i bonificacions
D’acord amb el que establix l’article 9é de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals que els expressament
previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació de tractats
internacionals.
Article 6t. Quota tributària.
La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa seran les següents:
6.1 Abonats del nucli urbà
1.-D’enganxada
-Per quota d’enganxada: 14,33 €
-Cost comptador: el cost del proveïdor extern.
2.-De servici.
-Quota servici trimestral:
Calibre
del
diámetro)

comptador

(mm.

Coeficient de ponderació

<13
20
25
30
40
50

1
2,5
3,5
5
10
15

Cuota (€,
trimestre)

per

abonat

i

3,26
8,14
11,40
16,29
32,58
48,86

3.-De conservació
-Quota conservació trimestral: 0,19 €
4.-De consum
-1r Bloc (0 a 30 m3 trimestre): 0,11 €
-2n Bloc (30 a 40 m3 trimestre): 0,22€
-3r Bloc (+ de 40 m3 trimestre): 0,38 €
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6.2 Abonats del polígon industrial
1.-D’enganxada
-Per quota d’enganxada: 14,33 €
-Cost comptador: el cost del proveïdor extern.
2.-De servici
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-Quota servici trimestral:
Calibre
del
diámetro)

comptador

(mm.

<13
20
25
30
40
50

Coeficient de ponderació

Cuota (€, per abonat i trimestre)

1
2,5
3,5
5
10
15

4,89
12,22
17,10
24,43
48,86
73,29

3.-De conservació
-Quota conservació trimestral: 0,19 €
4.-De consum
-Fins a 30 m3 trimestre: 0,16 €
-De 30 a 40 m3 trimestre: 0,33 €
-De 40 m3 trimestre: 0,54 €
6.3 Realització i reparació de connexions.
6.3.1. En la realització o reparació de connexions efectuades per l’Ajuntament en aplicació
del que establix l’article 4, paràgraf 5 de l’Ordenança Reguladora del Subministrament
d’Aigua de Consum Públic de l’Ajuntament de Massanassa, s’aplicarà la tarifa següent:
Part fixa
Terme constant per acomesa
Part variable, preu per hora
tècnic A1 Urbanisme i servicis
tècnic A2 Urbanisme i servicis
encarregat manteniment
Oficial 1ª activitats diverses
Oficial 1ª llanterner
Oficial 2ª obrer
peó activitats diverses

base
56,75

IVA 21%
11,92

38,81
25,72
20,65
19,38
20,06
16,43
14,75

8,15
5,40
4,34
4,07
4,21
3,45
3,10

Import taxa
68,67 €
46,96
31,12
24,99
23,45
24,27
19,88
17,85

€
€
€
€
€
€
€

Part variable, béns corrents
Adquisicions béns corrents

Cost sense IVA

IVA

cost amb IVA

Part variable, servicis externs
Prestacions servicis externs

Cost sense IVA

IVA

cost amb IVA
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Qualsevol modificació dels tipus impositius d’IVA aplicables seran aplicables automàticament
als imports de la Taxa a exigir, constituint les bases reflectides en la 2a columna els imports
de referència que han de servir per a establir la quota tributària final de la taxa.
6.3.2. La utilització de mitjans propis o la contractació de servicis externs dependrà de la
idoneïtat dels disponibles en l’Ajuntament i en el mercat i quedarà exclusivament al criteri
del tècnic municipal competent que estarà basat en raons d’interés general, economia i
eficàcia.
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6.3.3. Una vegada conclosa la instal·lació s’emetrà el corresponent informe d’avaluació pel
tècnic municipal en què es relacionaran i avaluaran els mitjans utilitzats. Basant-se en la dita
avaluació l’ajuntament emetrà la factura corresponent i el document cobrador que
procedisca.
6.3.4. Quantitat a compte. Junt amb la sol·licitud de realització de la connexió s’haurà
d’adjuntar justificant de l’ingrés previ de 300,00€, que serà considerada quantitat a compte
de la liquidació anteriorment expressada. Per l’ajuntament es facilitarà el document
cobrador necessari per a l’ingrés de la dita quantitat en les entitats financeres
col·laboradores.
6.3.5. La sol·licitud haurà de ser formulada pel propietari de l’immoble beneficiari de la
connexió a realitzar i al seu nom s’emetrà la facturació i liquidació pertinent.
Article 7m. Rèdit
Esta taxa es merita:
El dia de la presentació de la sol·licitud que inicie l’actuació o l’expedient, que no es
realitzarà o tramitarà sense que s’haja efectuat el pagament corresponent.
Si no mediara sol·licitud, quan s’inicie la prestació del servici o la realització de l’activitat.
Article 8u. Declaració i ingrés
1.-Les quantitats exigibles pels servicis regulats en la present ordenança es liquidaran per
acte o servici prestat.
L’Ajuntament procedirà a la lectura i facturació dels consums amb caràcter trimestral.
El consum o factura pels períodes de lectura indicats, es determinarà per les diferències de
l’indicador del comptador al principi i final de cada període.
En el cas que, per causes no imputables als abonats, el temps transcorregut entre una lectura
i la següent siga superior a 6 mesos, l’aplicació de la tarifa en el càlcul del rebut trimestral es
realitzarà sobre quantitats de consum reduïdes proporcionalment al nombre de trimestres que
es vagen a facturar. En este cas, s’emetran tants rebuts com a trimestres comprenga el
període de lectura. El consum imputat al trimestre o trimestres intermedis tindran la
consideració de consum estimat.
En el cas que no es puga realitzar la lectura per impossibilitat del personal municipal d’accés
al comptador i que en el dit cas no es proporcione la lectura a l’Ajuntament, per mitjà de
l’oportú butlletí que es facilitarà a este efecte, es podrà imputar un consum estimat de 15
m3 en el dit trimestre. Posteriorment quan es dispose de lectura real es regularitzarà en
l’import total a pagar en el trimestre o trimestres posteriors amb el consum que es realitze.
El procediment de facturació que s’ha de seguir el cas de falta de lectura, és a dir, quan es
detecte la desocupació i funcionament incorrecte del comptador, a fi de facturar el període
actual i la de regularitzar els anteriors que procedisquen, es realitzarà:
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a) En els consums estacionals, prenent com a consum el del mateix període de l’any
anterior.
b) En els consums no estacionals, prenent la mitjana dels dos períodes de facturació
anteriors, o el consum registrat pel nou comptador instal·lat, durant un període
conegut i extrapolant-ho a la totalitat del període a facturar.
c) Tant les altes com les baixes es liquidaran per trimestres complets.
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Les quotes referides a la col·locació i utilització de comptadors s’exigiran en règim
d’autoliquidació en ocasió de l’alta en el servici. Les quotes successives de caràcter periòdic
s’exigiran pel procediment de cobrament d’exacció per matrícula o padró.
2. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits
previstos en l’article 124 de la Llei General Tributària.
3. El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats en la Tresoreria Municipal o
entitat financera col·laboradora, per la qual s’expedirà el corresponent justificant d’ingrés.
4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari es faran efectives en via de
constrenyiment, d’acord amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació. Tot
això sense perjuí que es procedisca al tall de subministrament d’aigua potable en els supòsits
i d’acord amb el procediment reflectit en l’ordenança reguladora de subministrament d’aigua
de consum públic.
5.-Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen pogut
fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es
formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu l’esmentat reglament.
Article 9é. Infraccions i sancions
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les
mateixes corresponguen en cada cas, s’aplicarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen, d’acord amb
el que establix l’article 11 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals.
Article 10é. Vigència
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la
Província
, i començarà a aplicar-se des de la seua entrada en vigor, fins que s’acorde la
seua modificació o derogació.
ULTIMES MODIFICACIONS
-

BOP NÚM. 36 DE 12-02-1999.
BOP
DE 23-05-2002

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.
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7. RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADHESIÓ AL CIRCUIT CULTURARTS PER A LA GESTIÓ DE LA
PROGRAMACIÓ ESCÈNICA, MUSICAL I AUDIOVISUAL
Pel Secretari es dóna lectura integra a l’acord de d’adhesió al Circuit CulturArts Generalitat
Valenciana adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia díhuit de juliol de
dos mil setze.
Tot seguit es promou un breu debat en què es produïxen les intervencions següents:
[…/…]
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Concloses les intervencions i examinat l’expedient instruït pels Servicis Municipals de Cultura,
del que resulten els següents antecedents:
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 22 d’abril de l’any en curs va adoptar l’acord d’instruir
expedient d’integració de l’ajuntament en el Circuit CulturArts per a la cogestió de la
programació escènica, musical i audiovisual; designat al funcionari municipal D. Francesc
Rodrigo i Comes, que actualment exercix el lloc de Bibliotecari Tècnic- Coordinador Cultural,
com a Gestor Cultural responsable de les funcions de direcció i programació de l’Auditori
Municipal Salvador Seguí als efectes de l’esmentada integració.
En sessió celebrada el dia 31 de maig de 2016, este òrgan col·legiat, va adoptar l’acord
d’aprovació inicial i definitiu, si no es produïxen al·legacions, de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per prestació de servicis i utilització de les instal·lacions de l’Auditori
municipal Salvador Seguí que contempla el règim de tarifes exigit per a l’adhesió al Circuit
Cultural.
La Comissió Informativa Municipal de Servicis al Ciutadà, en sessions celebrades el 6 de juny i
16 de juliol de 2016, dictamina favorablement l’adhesió de l’Ajuntament de Massanassa al
Circuit Cultural Valencià de l'Institut Valencià de de Cultura en la Modalitat de programació B
(Teatre, Dansa i Circ): Programació d’un mínim de 6 espectacles de teatre, dansa i circ de
companyies professionals valencianes (incloent tant teatre com dansa), i emet informe
favorable l’acord d’expressar el compromís municipal de vetlar pel compliment de quant
comporta esta adhesió i de promocionar la programació cultural conseqüent en el municipi i
en la pròpia comarca.
Vist el projecte Circuit Cultural Valencià de l'Institut Valencià de Cultura (ens públic de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana)
Vistos els requisits mínims que s’han de contemplar per part dels ajuntaments i institucions
públiques que vulguen adherir-se, i que són els següents:







Un teatre o espai escènic de propietat o gestió municipal, concretament l’Auditori
“Salvador Seguí”
Un auditori o espai musical de propietat o gestió municipal, concretament l’Auditori
“Salvador Seguí”
Un cine o espai de projeccions audiovisuals de propietat o gestió municipal,
concretament l’Auditori “Salvador Seguí”
Un gestor cultural o programador cultural que s’encarregue de les tasques de
programació, difusió, captació de públic i tramitacions administratives corresponents,
concretament el funcionari Francesc Rodrigo i Comes.
Un pressupost mínim per a assumir els costos derivats de la programació, entre els
que figura assumir com a mínim el 50% dels catxés de la programació pactada.
Aprovar una taxa o preu públic de les entrades, calculada a partir dels mínims
següents:
▪ 3 € per al teatre infantil i familiar.
▪ 3 € per a concerts musicals.
▪ 5 € per al teatre i dansa dirigit a públic adult.
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(Del pagament de l’entrada estaran exclosos tots els espectacles de teatre i dansa de
carrer).
Vistes les diferents modalitats a què es pot inscriure qualsevol ajuntament valencià:
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Modalitat Teatre, Dansa i Circ – A: Programació d’un mínim de 10 espectacles de
teatre, dansa i circ de companyies professionals, entre les que, com a mínim, han de
figurar 7 companyies valencianes (incloent tant teatre com dansa).
Modalitat Teatre, Dansa i Circ – B: Programació d’un mínim de 6 espectacles de
teatre, dansa i circ de companyies professionals valencianes (incloent tant teatre com
dansa).
Modalitat de Música: Programació d’un mínim de 5 concerts de grups professionals
valencians, entre els que, com a mínim, ha de figurar un en valencià.
Modalitat Lírica: Programació d’un mínim de 2 espectacles de sarsuela o òpera en
format escènic i representada per companyies professionals valencianes.
Modalitat Cine/Audiovisual Valencià: Programació d’un mínim de dos sessions de
curtmetratges valencians.

Vistes les diferents aportacions a què es compromet l'Institut Valencià de Cultura (CulturArts
Generalitat), assumint fins a un màxim del 50% dels catxés, que per al 2016 han sigut fixats
en:






Modalitat
Modalitat
Modalitat
Modalitat
Modalitat

Teatre, Dansa i Circ – A: 15.000 €
Teatre, Dansa i Circ – B: 6.000 €
de Música: 6.000 €
de Lírica: 6.000 €
Cine/Audiovisual Valencià: 500 €

Vistes els avantatges addicionals que comporta el fet de ser membre del Circuit Cultural
Valencià pel qual es té accés als llistats de producció anual de cada un dels sectors artístics,
la informació rebuda en les sessions de treball regulars, l’ajuda per a incentivar la presència
dels programadors i gestors culturals de les institucions públiques adscrites a les fires
valencianes d’arts escèniques, musicals i audiovisuals, i, entre altres, els tallers o cursos de
formació que organitza l'Institut Valencià de Cultura.
El Ple de l’Ajuntament, ratificant l’acord adoptat per La Junta de Govern Local d’adhesió AL
CIRCUIT CULTUR ARTS en sessió de díhuit de juliol de l’any, adopta per unanimitat l’acord
següent:
PRIMER. Aprovar l’adhesió del municipi de Massanassa al Circuit Cultural Valencià en la
modalitat de:
Modalitat Teatre, Dansa i Circ – B: Programació d’un mínim de 6 espectacles de teatre,
dansa i circ de companyies professionals valencianes (incloent tant teatre com dansa).
SEGON. Adoptar el compromís de vetlar pel compliment de quant comporta esta adhesió i a
promocionar la programació cultural conseqüent en el municipi i en la pròpia comarca.
TERCER. Notificar la present resolució a l'Institut Valencià de Cultura i als servicis municipals
afectats.
QUART. Donar compte del present acord en la pròxima sessió a celebrar pel Ple d’esta
Corporació, per a la seua ratificació.
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8. DESIGNACIÓ FESTES LOCALS 2017
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen de la La Comissió Informativa Municipal de
Servicis al Ciutadà, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2016, el contingut literal del
qual és el següent:
“DECLARACIÓ DE FESTIVITATS LOCALS, AMB CARÀCTER RETRIBUÏT I NO RECUPERABLE, PER A
L’ANY QUE VE 2017
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A fi de complir al que establix l’art. 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en relació
amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre Regulació de la Jornada
de Treball, Jornades Especials i Descansos, de declarar dos dies com a festivitats locals de
caràcter retribuït i no recuperable,
El Sr. Alcalde proposa pel seu caràcter tradicional, per a l’any que ve 2017 les següents:



24 d’abril de 2017: Sant Vicent
24 de juny de 2017: Sant Joan

Es debat sobre el possible canvi de la festivitat de Sant Joan (24 de juny) per un altre dia,
atés que enguany resulta dissabte i els treballadors que per la seua jornada laboral no
treballen dissabte perden un dia festiu.
Es conclou, per majoria dels membres assistents, respectar la tradició. No obstant això, en
cas de coincidir estos amb alguna festivitat de caràcter estatal o autonòmic es canviarà la
data inicialment proposta.”
Tot seguit es promou un breu debat en què es produïxen les intervencions següents:
[…/…]
Conclosos els debats, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
Primer. Declarar com a festes locals per a l’any que ve 2017, les següents:
24 d’abril de 2017: Festivitat de Sant Vicent.
24 de juny de 2017: Festivitat de Sant Joan.
En relació amb la designació d’este dia amb festa local, s’establix expressament l’acord que
si s’arribara a produir la designació de la festivitat de Sant Joan (24 de juny) com a festa de
caràcter autonòmic, es designaria com a festa local en el seu lloc el dia 23 de juny.
9. MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
9.1 MOCIÓ ESQUERRA UNIDA. REGISTRE ENTRADA 1967 DE 12 DE MAIG DE 2016
Pel Portaveu d’Esquerra Unida, D. Andrés Alonso, intervé per a justificar el contingut de la
proposta que conté la moció, donada la reiterada doctrina jurisprudencial que es pronuncia
sobre la il·legalitat de la imposició de sancions de tràfic a través del sistema conegut com
«fotos rojos», que es confirma en una recent Sentència del TSJ de la Comunitat de Madrid
que conté un pronunciament pel qual es nega la validesa de la sanció sense que en la seua
imposició s’haja practicat la detenció del vehicle, circumstàncies estes que vénen a confirmar
el fet de que la imposició d’este sistema de regulació de tràfic tenia una finalitat
exclusivament recaptatòria.
[…/…]
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Conclosos els debats, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció
presentada pel grup Esquerra Unida, la part dispositiva de la qual establix el següent:
“Una vegada que es multipliquen les sentències en tot el territori espanyol declarant
il·legals les càmeres en els semàfors i les multes imposades per este sistema, per molt
diversa doctrina, sol·licitem a este ple que si bé abans no es pogueren retirar les càmeres,
per la penalització econòmica que poguera existir, este Ajuntament aprova que una vegada
finalitzat el període de quatre anys que es va firmar amb esta empresa, no es renove el dit
contracte i es retiren de manera immediata les càmeres de semàfors.”
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9.2 MOCIÓ COMPROMÍS. REGISTRE ENTRADA 2367 DE 3 DE JUNY DE 2016
Pel portaveu del grup Compromís, Sr. Nacher Ferrer, es dóna lectura íntegra a la moció per la
qual interessa del Ple de la Corporació l’adquisició de desfibril·ladors semiautomàtics en
espais públics municipals.
El ponent realitza una descripció detallada dels motius que justifiquen l’adquisició d’este
material sanitari.
[…/…]
Concloses les intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat acorda aprovar la moció
presentada pel grup Compromís, la part dispositiva de la qual establix el següent:
“Primer: Que des de l’Ajuntament s’avaluen els espais públics i s’adquirisquen els
desfibril·ladors semiautomàtics necessaris per a incrementar la seguretat sanitària de la
ciutadania.
Segon: Que, en compliment del Decret del Consell 220/2007, de 2 de novembre,
s’impartisquen els pertinents cursos de formació al personal municipal que desenvolupa el
seu treball en cada un dels centres.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, s’alça la sessió, sent les vint-i-dos hores, de la qual
cosa com a Secretari done fe.
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