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Esborrany de l’acta de la Sessió Extraordinària del Ple de
l’Ajuntament celebrada el dia 30 de juliol de 2015
ASSISTENTS
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Sr. Alcalde:
En Vicente S. Pastor Codoñer
Srs. Regidors:
En Francisco A. Comes Monmeneu (Grup Popular)
Na Mª Begoña Nieva Villamor (Grup Popular)
En Israel Alfonso Sargues (Grup Popular)
Na Patricia Piqueres Alfonso (Grup Popular)
En José Luis Iraola Martínez (Grup Popular)
Na Clara Quiles Vila (Grup Socialista)
En José Antonio Martos Ortiz (Grup Socialista)
Na Amparo Isabel Cebrián Carbonell (Grup Socialista)
En Manuel Martínez Herraiz (Sí Se Puede)
En Josep Nàcher Ferrer (Bloc-Compromís)
En Andrés Alonso Arévalo (Esquerra Unida)
En Jorge Román Aroca (Ciudadanos)
Secretari:
En Miguel A. García García

En la Casa Consistorial de la ciutat de Massanassa, sent les vint hores i trenta minuts del dia
30 de Juliol de 2015, es van reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde En Vicente S. Pastor
Codoñer, els Srs. Tinents d’Alcalde i Regidors que al marge es relacionen, que constituïxen la
totalitat dels components de l’Ajuntament en Ple, assistits del Secretari, a fi de celebrar en
primera convocatòria, la sessió extraordinària corresponent al dia de hui, que ha sigut
convocada reglamentàriament pel Sr. Alcalde-Presidente.
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 DE JULIOL DE
2015
El Ple aprova l’acta per unanimitat, acordant igualment accedir a la petició del portaveu del
grup Compromís de què s'adicione a la mateixa el contingut íntegre de la intervenció d'este
portaveu en el punt 4 de l'ordre del dia, el text del qual s'ha facilitat a l'efecte.
2. DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA NÚM. 605/2015 A 680/2015
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. DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT I PMP 2N
TRIMESTRE DE 2015
Pel Secretari es procedix a la lectura de l’informe de la Intervenció sobre morositat i Període
mitjà Pendent de Pagament corresponent al 2n trimestre de 2015, en el que s’indica entre
altres circumstàncies, que durant el periode indicat s’han realitzat pagaments per import de
1.163.467,35 euros, dels quals cap s’ha realitzat fora del període legal de pagament.
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El Ple de l’Ajuntament queda assabentat.
4. DACIÓ DE COMPTES DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA: DELEGACIÓ A
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIONS EN MEMBRES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Per la Secretaria es dóna lectura íntegra a la part dispositiva de les resolucions d’Alcadía
números 599 i 680 de dates 8 i 24 de juliol respectivament, per la quals es procedix a la
delegació de determinades competències a favor de la Junta de Govern Local i delegacions en
membres de la Junta de Govern Local.
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat de la delegació de competències produïdes en virtut
de les Resolucions de l’Alcaldia indicades, la part dispositiva del qual establix el següent:
A) DELEGACIÓ A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (Resolució d’Alcaldia núm.
599/2015)
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local, l’exercici de les competències
atribuïdes a esta Alcaldia, en virtut de disposició legal continguda en l’art. 21 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i que a continuació
s’indiquen:


Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple. Aprovar les bases de les proves per a la provisió de llocs de
treball.



L’atorgament de les llicències d’obres de caràcter major, llevat que les lleis
sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local,
així com les llicències de segregació.



Les contractacions i concessions de qualsevol classe, respecte dels contractes
d’obres, de subministrament, de servicis, de gestió de servicis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats que sobrepassant
el seu import els límits econòmics legalment establits per a configurar les
contractacions de caràcter menor, no superen el 10 per cent dels recursos
ordinaris del Pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració no siga superior a
quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seues anualitats no
supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada .



L’aprovació dels projectes d’obres i de servicis quan siga competent per a la
seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.



L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
quan el seu valor no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del
Pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del
patrimoni quan el seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats.
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L’aprovació de certificacions d’obres expedides en execució del pressupost de
gastos.



La resolució dels recursos de reposició que s’imposen contra acords adoptats
per la Junta de Govern per delegació de l’Alcalde.



Aquelles atribucions que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma
assigne al municipi i no atribuïsca a altres òrgans municipals.
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Segon.- Les delegacions efectuades comporten la facultat de resoldre per mitjà
d’actes administratius que afecten tercers.
Les resolucions administratives que s’adopten per delegació, indicaran expressament
esta circumstància i es consideraran dictades per l’òrgan delegatori.
En qualsevol moment esta Alcaldia podrà acostar per a si, amb caràcter
individualitzat, qualsevol assumpte entre els compresos en l’esfera de les
competències delegades i resoldre sobre el mateix.
Independentment de les competències que es deleguen, esta Alcaldia podrà sotmetre
a la consideració de la Junta de Govern Local com a òrgan de deliberació,
assessorament i suport a esta Alcaldia qualsevol assumpte de la seua competència que
siga delegable i sotmetre-ho a votació.
Tercer.- Remetre anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el
Butlletí Oficial de la Província i publicar-les igualment en el Tauler d’Anuncis
municipal.
Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se
celebre.
B)

DELEGACIONS EN MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (Resolució d’Alcaldia
núm. 680/2015)
PRIMER.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió de l’ÀREA
D’ECONOMIA I HISENDA, PERSONAL, SEGURETAT CIUTADANA, MODERNITZACIÓ I NOVES
TECNOLOGIES I DESENVOLUPAMENT DEL COMERÇ LOCAL al Tinent d’Alcalde Sr.
FRANCISCO A. COMES MONMENEU, excloent-ne la facultat de resoldre per mitjà
d’actes administratius que afecten tercers.
SEGON.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió, de l’ÀREA DE
SERVICIS AL CIUTADÀ, excloent-ne la facultat de resoldre per mitjà d’actes
administratius que afecten tercers la Tinent d’Alcalde Sra BEGOÑA NIEVA VILLAMOR.
TERCER.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió, excloent-ne
la facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten tercers, dels
servicis de 3a EDAT, JOVENTUT I DONA I DESENVOLUPAMENT DEL COMERÇ LOCAL I
INDUSTRIAL a la Regidor Sra PATRICIA PIQUERES ALFONSO.
QUART.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió, excloent-ne
la facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten tercers, del
servici de SEGURETAT CIUTADANA al Regidor Sr. JOSÉ LUIS IRAOLA MARTÍNEZ.
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QUINT.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió, excloent-ne la
facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten tercers, dels servicis
d’ESPORTS, al Tinent d’Alcalde Sr. FRANCISCO A. COMES MONMENEU.
SEXT.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió, excloent-ne la
facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten tercers, dels servicis
d’OBRES, SERVICIS I MEDI AMBIENT, al Tinent d’Alcalde Sr. ISRAEL ALFONSO SARGUES.
SÈPTIM.- L’òrgan delegatori conservarà les següents facultats en relació amb la
competència delegada:
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a) La de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i
dels actes o disposicions emanats en virtut de la delegació.
b) La de ser informat prèviament l’adopció de decisions de transcendència.
c) Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions
delegades s’entenen dictats per l’òrgan delegatori, corresponent, en
conseqüència, a este la resolució dels recursos de reposició que puguen
interposar-se, llevat que en el Decret o acord de delegació expressament es
conferisca la resolució dels recursos de reposició contra els actes dictats per
l’òrgan delegat.
VUITÉ.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre el Resolució del
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjuí
de la seua efectivitat des de l’endemà de la firma de la resolució per l’Alcalde.

5. PROPOSTES D’INTEGRACIÓ DE MEMBRES EN LES COMISSIONS INFORMATIVES
Per Secretaria se n’adona de la proposta d’integració en Comissions Informatives que
realitzen els grups municipals Socialista i Partit Popular i en sengles comunicacions
presentades en el Registre General amb els números 2931 i 3044 respectivament, i de les
modificacions que en este acte posen de manifest a l’Alcaldia, en relació a la Presidència
efectiva de la Comissió de Servicis al Ciutadà que serà exercida per la Sra Begoña Nieva
Villamor, i Sra Clara Quiles en el sentit d’alterar la integració en la Comissió d’Urbanisme
passant a ser vocal titular Sra Amparo Isabel Cebrián i suplent Sr. José Antonio Martos, i en la
Comissió econòmica que es produïx la substitució inicialment comunicada de Sra Amparo
Isabel Cebrián per Sr José Antonio Martos.
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat de les designacions realitzades en els termes
següents:
A) Integració en les comissions informatives de membres del Grup Popular:
COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D’URBANISME, OBRES, SERVICIS I MEDI
AMBIENT
PRESIDENT NAT: Sr. Vicente S. Pastor Codoñer
PRESIDENTE EFECTIU: Sr. Vicente S. Pastor Codoñer
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MEMBRES:
Sr. Israel Alfonso Sargues
Sr. José Luis Iraola Martínez
Sr. Francisco Antonio Comes Monmeneu
Suplent: Sra Mª Begoña Nieva Villamor
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA, PERSONAL I SEGURETAT CIUTADANA,
MODERNITZACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I DESENVOLUPAMENT DEL COMERÇ
LOCAL
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PRESIDENT NAT: Sr. Vicente S. Pastor Codoñer
PRESIDENT EFECTIU: Sr. Francisco Antonio Comes Monmeneu
MEMBRES:
Sr. José Luis Iraola Martínez
Sr. Israel Alfonso Sargues
Sra Patricia Piqueres Alfonso
Suplent: Sra Mª Begoña Nieva Villamor
COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVICIS AL CIUTADÀ (TERCERA
EDAT, JOVENTUT, DONA, CULTURA I FESTES, EDUCACIÓ, SANITAT, ESPORTS I
BENESTAR SOCIAL)
PRESIDENT NAT: Sr. Vicente S. Pastor Codoñer
MEMBRES:
Sra Mª Begoña Nieva Villamor
Sra Patricia Piqueres Alfonso
Sr. Francisco Antonio Comes Monmeneu
Sr. Israel Alfonso Sargues
Suplent: Sr. José Luis Iraola Martínez
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
PRESIDENT NAT: Sr. Vicente S. Pastor Codoñer
MEMBRES:
Sr. Francisco Antonio Comes Monmeneu
Sr. José Luis Iraola Martínez
Sr. Israel Alfonso Sargues
Sra Patricia Piqueres Alfonso
Suplent: Mª Begoña Nieva Villamor
B) Integració en les comissions informatives de membres del Grup Socialista:
COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D’URBANISME, OBRES, SERVICIS I MEDI
AMBIENT
Sra Clara Quiles Vila
Sra Amparo Isabel Cebrián Carbonell
Suplent: Sr. José Antonio Martos Ortiz
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COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA, PERSONAL I SEGURETAT CIUTADANA,
MODERNITZACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I DESENVOLUPAMENT DEL COMERÇ
LOCAL
Sra Clara Quiles Vila
Sr. José Antonio Martos Ortiz
Suplent: Sra Amparo Isabel Cebrián Carbonell
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COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVICIS AL CIUTADÀ (TERCERA
EDAT, JOVENTUT, DONA, CULTURA I FESTES, EDUCACIÓ, SANITAT, ESPORTS I
BENESTAR SOCIAL)
Sra Clara Quiles Vila
Sra Amparo Isabel Cebrián Carbonell
Suplent: Sr. José Antonio Martos Ortiz
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
Sra Clara Quiles Vila
Sr. José Antonio Martos Ortiz
Suplent: Sra Amparo Isabel Cebrián Carbonell

6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
(MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE-CAP DELS
SERVICIS D’URBANISME I DE LA DENOMINACIÓ I ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA DEL LLOC
D’ADMINISTRATIU DE SECRETARIA)
Per Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa de Personal relativa a
la modificació de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament Massanassa d’Arquitecte
(Codi AUJF23) i Administratiu de Secretaria (Codi 41ASF04), en els termes que figuren en
l’expedient.
Tot seguit es promou un debat en què es produïxen les intervencions el contingut de les quals
extractat és el següent:
De portaveu del grup PP per a indicar que la relació de llocs de treball constituïx un
instrument d’organització necessari per a la gestió de personal municipal. En la seua
intervenció explica l’abast limitat d’una modificació que no comporta increments retributius
dels posats als que afecta i que té com a finalitat establir, d’una banda, i en els que respecta
al lloc de l’Arquitecte-Cap dels Servicis d’Urbanisme, la forma de provisió d’este lloc per
mitjà de concurs específic de mobilitat inter administrativa, donada la impossibilitat que la
seua provisió es realitze per promoció interna, davant de la inexistència actual de personal
amb la titulació que requerix el seu exercici i, d’una altra, pel que fa al lloc d’administratiu,
possibilitar una nova adscripció funcional a l’Àrea d’Acció Ciutadana a fi de permetre que la
tasques administratives es realitzen exclusivament per esta funcionària, permetent amb això
que els tècnics adscrits a estos servicis puguen tindre una major dedicació a les tasques
pròpies de gestió.
Sr. José Antonio Martos Ortiz, intervé pel Grup Socialista per a indicar en la sessió de la
Comissió Informativa ja van manifestar la seua posició contrària a la provisió del lloc
d’arquitecte a l’entendre que la consolidació del desenrotllament urbanístic del terme
municipal fa innecessària que l’ajuntament compte amb un lloc d’eixes característiques;
màximament quan en un període de 20 anys en què sí s’ha produït el desenrotllament
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urbanístic del territori, l’ajuntament ha comptat únicament en la seua plantilla amb un únic
lloc d’aparellador que exercia la direcció del servici. Considera, per tant, que no s’ha avaluat
ni al seu parer acreditat la necessitat de provisió d’este lloc de Direcció de Servici,
circumstància que fa extensible a modificació que comporta la nova adscripció del lloc
d’administratiu de Secretaria per a la seua adscripció funcional a l’Àrea d’Acció Ciutadana, ja
que considera que este tipus de modificacions funcionals han de realitzar-se en tot cas a
través els corresponents concursos de trasllats que permeten la mobilitat interna dels
funcionaris municipals.
Sr. Manuel Martínez Herraiz (Grup Sí Se Puede) intervé per a manifestar que votarà en contra
de la proposta de modificació de la RPT per entendre que en este tipus d’actuacions s’ha
d’actuar amb un criteri de prudència procurant establir un marc adequat que possibilite la
defensa dels drets dels treballadors, situació que al seu parer no s’ha produït al tindre
coneixement que la representació sindical no ha pogut demanar l’opinió de l’administrativa
afectada pel canvi funcional ni ha comptat amb la informació suficient per a conéixer
l’expedient, donada la pressa amb què s’ha tramitat.
Sr. Josep Nàcher Ferrer (Grup Compromís) manifesta en la seua intervenció la seua estranyesa
pel fet de que esta plaça no es cobrira l’any passat i es decidisca la seua urgent provisió quan
la mateixa en l’actualitat es troba provisionalment ocupada en comissió de servicis per
l’arquitecte Sr. Jorge Fernández que té plaça en propietat en l’Ajuntament de Manises.
Considera que no troba la necessitat actual d’esta plaça, màximament quan els últims
projectes municipals han sigut redactats per arquitectes externs ni hi ha previsió de noves
reparcel·lacions que requerisquen un especial formació en la gestió urbanística que justifique
a més que el procés de concurs siga excessivament restrictiu i limitat exclusivament a aquells
professionals que ja ostenten la condició de funcionaris de carrera.
Considera igualment en la seua intervenció que no s’ha donat una justificació dels motius pels
quals de forma urgent es modifica la RPT per a la ràpida provisió d’un lloc quan romanen en
la plantilla un número considerable de places vacants sense incloure en ofertes d’ocupació
públiques. Per les raons indicades, i amb independència que la treballadora afectada estant
disconforme amb el canvi funcional no ho impugne, al no veure’s alterada en la seua jornada
ni en la seua retribució, votarà en contra de la proposta
Sr. Andrés Alonso Arévalo (Grup Esquerra Unida) Intervé per a manifestar en relació a la
modificació del lloc d’arquitecte, que la persona que actualment ho exercix en comissió de
servicis ha estat contractada per a la prestació d’eixos servicis en els últims quatre anys
havent retribuït en eixos períodes el lloc d’aparellador i el d’arquitecte pel que no entén
l’oposició a què s’unifique la direcció del servici en un sol lloc quan sempre s’ha considerat
fins ara la necessitat que existira, a més ,un arquitecte superior fix o contractat.
Quant a la resta de la modificació de la RPT considera que si la representació sindical
considerava que no comptava amb la informació adequada per a pronunciar-se, la qual cosa
hauria d’haver fet era votar en contra de la proposta de nova adscripció de la funcionària
administrativa.
Sr. Jorge Román Aroca (Grup Ciudadanos) assenyala en la seua intervenció que sempre ha
existit una càrrega de treball que justifica l’existència d’un lloc d’arquitecte pel que
considera que havent manifestat la representació sindical la seua conformitat amb la
proposta de modificació de la RPT i n o existint inconvenients quant a la seua legalitat votarà
a favor de la mateixa.
Tot seguit pren la paraula l’Alcaldia per a assenyalar que no vol entrar en debat sobre
l’actuació de la representació sindical, ja que estant present en la reunió de la Mesa de
negociació pot constatar que no van formular inconvenients a la modificació de la Relació de
Llocs, reitera en la seua intervenció que sempre hi ha hagut un arquitecte que ha prestat
servicis a la corporació i en l’actualitat la seua retribució és exactament la mateixa que rebia
el titular del lloc d’aparellador municipal. Ressalta la necessitat que el lloc siga provisionat
per professionals amb experiència acreditada i expressa la seua confiança en què els pròxims
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pressupostos permeten ampliar la taxa de cobertura i amb això facilitar l’ampliació de
l’oferta d’ocupació municipal.
Conclosos els debats.
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Vista la proposta de l’Alcaldia dictaminada per la Comissió de Personal en sessió celebrada el
dia 22 de juliol de 2015, per la qual s’eleva a la consideració del Ple l’aprovació de la
modificació singular de la de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament que afectant els
llocs de treball d’Arquitecte (Codi AUJF23) i Administratiu de Secretaria (Codi 41ASF04), no
comporta increments retributius dels llocs afectats.
Considerant que la modificació que afecta el lloc d’Arquitecte s’explica a partir del fet de
que el lloc està actualment vacant i, donada la seua important repercussió tècnica per
tractar-se del lloc que aglutina la direcció dels Servicis d’Urbanisme, Infraestructures i
Servicis, s’entén que la seua provisió ha d’emportar-se a efecte per mitjà d’un concurs que
potencie els mèrits específics i amb oferiment a professionals funcionaris de carrera d’altres
Administracions Públiques, tenint en compte que en l’Ajuntament de Massanassa no hi ha
personal amb el perfil professional adequat per a accedir al dit lloc.
Estimant que la modificació del lloc d’Administratiu s’entén per raons estrictament
organitzatives que s’expliquen amb la necessitat de reforçar amb personal administratiu
l’àrea d’Acció Ciutadana, fonamentalment en aquells àmbits d’actuació municipal (Agència
d’Ocupació, Oficina de Joventut, Educació, etc ) en els que d’acord amb l’actual redacció de
l’article 7 de la Llei de Bases de Règim Local tenen la consideració d’exercici d’una
competència impròpia de les Entitats locals, qualificació esta, que aconsella assignar a este
lloc de treball les tasques pròpiament administratives a fi que les funcions esecialmente
burocràtiques o de tràmit que afecten estes unitats ,siguen exercides per personal que per
comptar amb una formació específica en estes matèries, permeta una millor coordinació
d’estes unitats especialitzada amb els Servicis Generals , possibilitant a més la racionalització
de les tasques que exercixen els servicis tècnics de l’Àrea d’Acció Ciutadana (AEDL,
Coordinadora d’Esports i Animadora Juvenil).
D’altra banda, l’assumpció d’estes tasques per personal estatutari, permet assignar al
personal tècnic especialitzat que presta els seus servicis en esta Àrea de Servicis al Ciutadà
un règim de dedicació laboral que resulta més coincident amb les necessitats del servici.
Atenent als antecedents i raonaments indicats, el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta
(huit vots a favor dels Grups Popular, Ciudadanos i Esquerra Unida, cinc vots en contra dels
Grups Socialista, Sí Se Puede, Compromís) acorda, de conformitat amb la proposta presentada
per l’Alcaldia, el següent:
Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de
Massanassa amb afectació dels següents llocs de treball:
I.- El sistema de provisió del lloc de treball “d’ARQUITECTE/Cap dels Servicis
d’Urbanisme, Arquitectura i Servicis (Codi AUJF23)”, s’establix com a “concurs
específic obert a funcionaris de carrera d’altres Administracions Públiques”.
II.- El lloc de treball “d’ADMINISTRATIU DE SECRETARIA (Codi 41ASF04)”, es modifica
quant a la seua denominació i adscripció orgànica, passant a denominar-se
ADMINISTRATIU amb adscripció a l’Àrea d’Acció Ciutadana.
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Segon.- Publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de la Província de València i notificar
el mateix als funcionaris interessats; tot això amb expressió dels recursos pertinents.
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7. APROVACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE SENSE ORDENACIÓ DETALLADA
ALS EFECTES DE LA SEUA CLASSIFICACIÓ I VALORACIÓ CADASTRAL COM A SÒL RÚSTIC
Vist l’expedient instruït pels Servicis d’Urbanisme a què ha quedat incorporat l’informe de
l’arquitecte municipal de data 2 de juliol de l’any en curs en què complint al que disposa
l’article 7 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, en la seua redacció derivada de
la promulgació de la Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària, es
formula proposta de qualificació cadastral com a immobles de naturalesa rústica dels terrenys
inclosos en el Sector de sòl Urbanitzable industrial Sant Pere del municipi de Massanassa, per
mancar en l’actualitat d’ordenació detallada .
Pel portaveu del Grup PP i
necessitat de delimitar per
ostentar la qualificació de
urbanística detallada, han
naturalesa rústica.

Ponent de la Comissió d’Hisenda, Sr. Monmeneu, s’expressa la
imperatiu legal aquells àmbits territorials del municipi que per
sòl urbanitzable i no comptar en l’actualitat amb ordenació
de tributar en l’impost sobre béns immobles com béns de

Sra Clara Quiles Vila (Portaveu del Grup Socialista), intervé per a expressar la seua
conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa a l’haver quedat acreditat la
seua adequació amb els informes tècnics que hi ha en l’expedient.
En el mateix sentit, i a fi de complir a la legislació cadastral vigent en esta matèria, es
pronuncien la resta dels Portaveus dels Grups Polítics que integren la Corporació.
Conclosos els debats, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat i de conformitat amb el dictamen
emés per la Comissió d’Urbanisme en sessió de 24 de juliol, per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la qualificació cadastral com a immobles de naturalesa rústica dels terrenys
inclosos en el Sector de sòl Urbanitzable industrial Sant Pere del municipi de Massanassa.
Segon.- Donar compte del present acord a la Gerència Regional del Cadastre de València, en
compliment del que interessa.

8. MOCIÓ DEL GRUP CIUDADANOS RELATIVA A LA PROMOCIÓ DEL PACTE AUTONÒMIC PER
L’EDUCACIÓ (REGISTRE ENTRADA NÚM. 3030 DE 23 DE JULIOL DE 2015)
Pel portaveu del grup Ciudadanos es dóna lectura a la Moció per a promoure un Pacte
Autonòmic per l’Educació a fi de fomentar la seua millora i la introducció del model
plurilingüe en els col·legis públics de la Comunitat Valenciana.
Pel Portaveu del Grup popular, Sr. Francisco Comes Monmeneu, es manifesta que pel seu
Grup s’ha procedit a l’estudi de la Moció i es considera que no és bo polititzar estos temes,
expressant la necessitat que existisca un pacte autonòmic per a una millora de l’Educació que
afavorisca l’aprenentatge de l’idioma anglés ja que no trobem en un món globalitzat que
exigix estos coneixements a les noves generacions per al seu accés al mercat laboral, però
considera que este procés s’ha de realitzar sempre amb el màxim respecte i garantia per a
l’aprenentatge del valencià.
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Sr. José Antonio Martos Ortiz, intervé pel grup Socialista per a manifestar que agraïx la
proposta que el debat esta matèria des de la moderació i l’objectivitat i considera que la
moció presentada conté una concepció equivocada al no diferenciar amb precisió el concepte
d’immersió lingüística del de plurilingüisme. Ressalta que resulta necessari per a analitzar el
problema actual, realitzar una breu referència històrica al procés de castellanització de la
llengua en la Comunitat Valenciana que part del 1707 amb l’adopció de mesures en què
s’exclou o limita el valencià com a llenguatge administratiu i que té la seua màxima expressió
repressiva en la dictadura franquista en què es prohibix i sanciona el seu ús. Esta situació es
transforma afortunadament en 1983 a través de la promulgació de normativa que garantix la
normalització de l’ús del valencià i es reconeix la necessitat de la seua especial protecció,
arbitrant-se en el sistema educatiu dos línies opcionals en valencià i castellà, sistema este
que no ha de ser considerat “d’immersió”. Considera que el problema actual és la
desprotecció del valencià davant de l’ús predominant del castellà en els mitjans de
comunicació i la impossibilitat del seu ús en les noves tecnologies per les noves generacions, a
l’estar orientat el desenrotllament d’estes aplicacions a la implantació en l’idioma anglés per
raons comercials o de mercat; sent este l’actual problema i no el de la tendència al
plurilingüisme.
Ressalta la importància per al desenrotllament personal el foment de l’aprenentatge de la
llengua materna en els primers anys, recorda que el nostre sistema educatiu no obliga a
estudiar en valencià i mostrant-se personalment partidari de que la immersió lingüística en
valencià ressalta el fet de que a Catalunya, on hi ha una major grau d’immersió s’ha observat
uns nivells més elevats d’aprenentatge de la llengua castellana que en aquells territoris que
només tenen eixa llengua oficial.
Sr. Manuel Martínez Herraiz (Sí Se Puede), expressa la seua voluntat de votar en contra de la
moció per entendre que la mateixa comporta un encobert procés de recentralització que
oblida l’existència d’un estat plurinacional en què hi ha territoris amb llengua pròpia que ha
de ser protegida i recolzada perquè puga ser recuperada de la marginació que ha patit durant
el franquisme.
Sr. Josep Nàcher Ferrer (Grup Compromís) intervé per a exposar que si bé podia estar d’acord
fins al punt tercer de la moció, la resta del seu contingut és de caràcter partidista en què al
seu parer es pretén amb l’excusa d’un suposat problema d’immersió lingüística, afavorir el
predomini de l’ús de la llengua castellana, agreujant amb això el procés d’eliminació de les
línies en valencià, que en l’actualitat es produïx en el marc d’unes polítiques de retalls del
gasto públic en matèria d’educació, que segons la seua opinió constituïxen la causa
fonamental dels actuals problemes del sistema educatiu, ja que des del punt de vista
pedagògic el domini de diverses llengües mai ha constituït cap problema pedagògic per a
l’aprenentatge.
Sr. Andrés Alonso Arévalo (Esquerra Unida) es manifesta en la seua intervenció partidari de
què existisca un gran pacte per l’ensenyança que afronte problemes no resolts pel
bipartidisme com la retirada de l’ensenyança de l’educació del sistema educatiu. En la seua
intervenció coincidix en la necessitat de recolzar l’aprenentatge del valencià en el sistema
educatiu sense que este tinga per què suposar la carència d’ensenyances d’altres idiomes com
l’anglés, donada la seua tendència a un ús universal i rebutja la presentació d’eixe tipus de
mocions per considerar que representen èpoques de marcat caràcter reaccionari d’anteriors
governs del PP, ja que al seu parer l’autèntic problema no és el de l’ensenyança en valencià
que és voluntària, sinó que el sistema d’ensenyança en general cada vegada funciona pitjor .
Concloses les intervencions.
El Ple per majoria absoluta (set vots a favor dels grups Popular, Ciudadanos i sis vots en
contra dels grups Socialista, Sí Se Puede, Compromís i Esquerra Unida) adopta l’acord
d’aprovar la moció presentada la part dispositiva de la qual establix el següent:
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“1. Instem a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a convocar a totes les
forces polítiques parlamentàries de les Corts i a tots els sectors afectats firmar un pacte
autonòmic per a la millora de l’Educació en la Comunitat Valenciana.
2. El Ple de l’Ajuntament de Massanassa acorda presentar esta moció per a instar a la
Conselleria a transitar des de l’actual sistema d’immersió lingüística (en valencià) o bilingüe
(espanyol/valencià) cap a un sistema plurilingüe que garantisca l’ensenyança en tres llengües
vehiculares (valencià, espanyol, anglés)
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A este efecte, este Ajuntament acorda traslladar de la present moció a la Conselleria
d’Educació ja que té les competències en esta matèria.”
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 pel portaveu del Grup Socialista Sra Amparo Isabel Cebrián Carbonell per a
formular els següents:
En relació amb la subvenció atorgada al club de Futbol Massanassa, mitjançant Resolució
d’Alcaldia núm. 638, se sol·licita aclariment sobre si l’esmentada entitat esportiva és un club
privat i si han presentat la memòria justificativa que resulta preceptiva per al lliurament de
les subvencions municipals concedides.
Per a sol·licitar que en execució d’acords plenaris es procedisca a denominar un centre
municipal amb el nom de Clara Campoamor.
Sr. Manuel Martínez Herraiz del Grup Sí Se Puede per a formular les següents:




Si es va a facilitar a la representació sindical còpia de les Actes de la Mesa de
Negociació.
Si se’n va a procedir al canvi dels jocs infantils de la plaça del País donat el seu
estat de deteriorament.
Si s’ha plantejat la necessitat de contractació d’un assessorament jurídic
específic en matèria urbanística.

A les preguntes formulades, es contesta per l’Alcaldia que es facilitaran les actes interessades
i es procedirà a la substitució dels jocs infantils indicats.
Sr. Josep Nàcher Ferrer (Compromís) reitera en la seua intervenció els precs formulats en
sessions anteriors, en el sentit següent:




Si se li van a facilitar els costos de les festes
Si s’ha procedit per la Conselleria a la reparació dels camins rurals danyats.
Si està establida la data d’inauguració de l’Auditori.

A les preguntes formulades es contesta per l’Alcaldia en el sentit següent:
Es facilitaran els costos de les festes. No s’han reparat els camins, per la qual cosa continua
quedant oberta la possibilitat d’una demanda contenciosa. Es tenia prevista la inauguració en
el 9 d’octubre, però no es pot confirmar en l’actualitat esta data.
Es considera més adequada la designació de l’Auditori amb el nom de Salvador Seguí donat el
seu arrelament en la població.
I no havent-hi més assumptes que tractar, s’alça la sessió, sent les vint-i-dos trenta hores, de
la qual cosa com a Secretari done fe.
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