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Acta de la Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 20
d’octubre de 2016
1. APROBACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 29 DE SETEMBRE DE 2016
El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acta per unanimitat.
2. APROVACIÓ TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 4/2016
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, adoptat en sessió de 17
d’octubre de 2016, pel qual s’interessa del Ple de la Corporació l’aprovació d’este expedient.
Realitzat el debat d’este punt de l’orde del dia en què es produïxen les intervencions següents:
[…/…]
Concloses les intervencions el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta l’acord següent:
Primer-. Aprovar inicialment l’expedient T.C. 4/16 de modificació de Crèdits del Pressupost
Municipal per mitjà de transferència de crèdits entre les partides que s’indiquen a
continuació:
Disminució
PARTIDA

DENOMINACIÓ

34200-761 Pistes de Pàdel del Poliesportiu

SALDO ANTERIOR MODIFICACIÓ
17.210,03
10.000
TOTAL
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SALDO DEFINITIU
7.210,03
10.000 €
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ugment
PARTIDA

DENOMINACIÓ

49300-462

OMIC Comarcal

SALDO ANTERIOR
5.000,00

MODIFICACIÓ
10.000,00

SALDO DEFINITIU
15.000,00

TOTAL

10.000 €
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Segon. 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.
Tercer. 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.
Quart. 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.
3. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2016
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, adoptat en sessió de 17
d’octubre de 2016, pel qual s’interessa acord del Ple de la Corporació en el reconeixement de
crèdit que per import de 10.000 euros, que es deriva dels gastos de funcionament de l’Oficina
Comarcal (OMIC) durant l’exercici 2014-2015.
Realitzat el debat d’este punt de l’ordre del dia, en el que es produïxen les intervencions
següents:
[…/…]
Concloses les intervencions el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER Aprovar el reconeixement dels crèdits derivats del conveni amb l’Ajuntament de
Catarroja per al funcionament de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
corresponents als exercicis 2014 i 2015 per import de 10.000 €, prèvia tramitació del
pertinent expedient de modificació de crèdit.
SEGON. Aplicar al Pressupost de l’exercici 2016 el crèdit de 10.000 €, amb càrrec a la partida
49300-462 OMIC COMARCAL, incrementada per la modificació del pressupost tramitada
paral·lelament a este expedient.

4. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PPOS 2016
Vista la proposta del Ponent d’Urbanisme dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa d’Urbanisme en sessió de data 7 d’octubre de l’any en curs.
Donat compte de les noves Directrius per a la gestió del Pla Provincial de Cooperació a les
Obres i Servicis de Competència Municipal (PPOS) 2016, i més en concret, de la Directriu
Octava en què es conté LA DELEGACIÓ en els Municipis de la Província de la contractació de
les obres, amb l’obligació que pels Ajuntaments es faça constar expressament l’acceptació
d’esta delegació per acord plenari municipal.
Estudiades les distintes alternatives sobre l’execució de les següents obres:
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-

Urbanització de la Plaça de la Constitució i Carrer Major
Construcció de Zona de picnic en el Poliesportiu Municipal
Reparació del Frontó del Poliesportiu Municipal

Produïda la intervenció d’Alcaldia, en la qual cosa s’expliquen els motius que concorren per a
l’adopció d’este acord.
Concloses les intervencions.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, adopta l’acord següent:
PRIMER. Acceptar la delegació en este Municipi per a contractar les obres mencionades
anteriorment, i continguda en la Directriu Octava de les aprovades pel Ple de la Corporació
Provincial en data 27 d’Abril de 2016.
SEGON. Comprometre’s a l’exacte compliment de les Directrius que es mencionen, en el
procés d’execució de les obres.
5. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PLA DE
CAMINS I VIALS 2016/2017
Vista la proposta del Ponent d’Urbanisme dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa d’Urbanisme en sessió de data 7 d’octubre de l’any en curs.
Donat que les noves directrius per a la gestió del Pla de Camins i Vials 2016-2017, i més en
concret de la Directriu 9.3 en la que es conté LA DELEGACIÓ en els Municipis de la Província
per a la contractació de les obres, amb l’obligació que pels Ajuntaments es faça constar
expressament l’acceptació d’esta delegació per acord plenari municipal.
Estudiades les distintes alternatives sobre l’execució de l’obra “Repavimentació del “Camí de
la Mánega” i “Camí de l’Alquerieta” i construcció de reductors de velocitat en el Nucli Urbà”,
Produïda la intervenció d’Alcaldia, en la qual cosa s’expliquen els motius que concorren per a
l’adopció d’este acord.
Concloses les intervencions
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, adopta l’acord següent:
PRIMER. Acceptar la delegació en este Municipi per a contractar l’obra mencionada
anteriorment, i continguda en la Directriu 9.3 de les aprovades pel Ple de la Corporació
Provincial en data 27 d’Abril de 2.016.
SEGON. Comprometre’s a l’exacte compliment de les Directrius que es mencionen, en el
procés d’execució de les obres.
6. PETICIÓ DE CONCESSIÓ DE MEDALLA DISTINTIU ROIG A AGENT DE POLICIA LOCAL
Per Secretaria es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Personal el 17 d’Octubre
de 2016 en el que s’emet informe favorable la concessió, a l’agent de la policia local D.
Rubén Simó Ortega, de la Creu al mèrit policial, amb distintiu roig.
Produïda la intervenció d’Alcaldia, en la qual cosa s’expliquen els motius que concorren per a
l’adopció d’este acord.
El Ple de la Corporació adopta per unanimitat i de conformitat amb el dictamen emés per la
Comissió Informativa, l’acord següent:
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“Sol·licitar de la Conselleria de Governació la concessió, a l’agent de la policia local D.
Rubén Simó Ortega, de la Cruz al mèrit policial, amb distintiu roig”.
Conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, el President pregunta si algun grup
polític desitja sotmetre a la consideració del Ple per raó d’urgència algun assumpte no inclòs
en l’ordre del dia, conforme determina l’article 91 del ROF.
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Fent ús d’este dret, D. Jorge Román Aroca, en la seua condició de portaveu del grup
Ciudadanos, expressa la voluntat de presentar la moció urgent formalitzada en el Registre
General el dia 19 d’octubre amb núm. 4369 i el text literal del qual és el següent:
Exposició:
Davant de la recent, greu i covard agressió patida per dos guàrdies civils i les seues parelles en
la localitat d’Alsasua.
Proposem:
Que l’Ajuntament de Massanassa representat en este Ple, condemne tal vil atac i mostrem el
nostre total suport als agredits, familiars i al Cos de Guàrdia Civil, reconeixent i agraint la
seua gran labor de defensa i foment del benestar amb la ciutadania.
El Ponent fa una breu intervenció justificativa de la urgència després de la qual cosa l’Alcalde,
sotmet a votació la declaració d’urgència, per al seu posterior debat.
Declarada la urgència per majoria absoluta (11 vots a favor grups PP, Socialista, Compromís i
Esquerra Unida i 1 en contra, del grup Sí Se Puede), es promou un debat en què es realitzen les
intervencions següents:
[…/…]
Concloses les intervencions, sotmés el punt a votació, el Ple de la Corporació per majoria
absoluta (9 vots a favor pels grups PP, Socialista i Ciudadanos i 3 en contra per Esquerra Unida,
Compromís i Sí Se Puede), acorda aprovar la moció presentada pel grup Ciudadanos.
7. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN
7.1 DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA NÚM. 1021/2016 A 1131/2016
A petició de la portaveu del grup socialista la Sra Amparo Isabel Cebrián, es dóna la lectura
de la part dispositiva de les resolucions números 1033, 1035, 1044 i 1053 referides a la
concessió d’ajudes socials als treballadors, aplicació de taxa per assistència a l’escola de
teatre, adhesió al programa de formació JOOP de l’Institut Valencià de la Joventut.
L’Alcaldia amplia la informació sol·licitada en relació amb estes resolucions.
7.2 MOCIÓ MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’HORTA SUD. REG. ENTRADA 3411 DE 4
D’AGOST DE 2016
Per Secretaria es dóna lectura a la moció aprovada per la Mancomunitat de l’Horta Sud, sobre
il·luminació de la carretera V-31 la part dispositiva de la qual conté el pronunciament
següent:
PRIMER. Instar al Ministeri de Foment la posada en funcionament de la seua il·luminació així
com en les vies de servici d’esta.
SEGON. Instar al Ministeri de Foment el manteniment i neteja adequat de la V-31, accessos i
vies de servici.
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TERCER. Comunicar l’acord a Ministeri de Foment, Corts Valencianes, Mancomunitat de
l’Horta Sud, Conselleria de Vivenda Obres Públiques i Vertebració del Territori.
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Sotmés el punt a votació, el Ple de la Corporació, per majoria (7 vots a favor, grups popular i
el vot favorable del portaveu del la Portaveu del Grup socialista; 3 vots en contra dels Grups
Sí Se Puede, Compromís i la Regidora del grup socialista Sra Amparo Isabel Cebrián i dos
abstencions dels grups E.U. i Ciudadanos), aprova la moció.
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