Ple del 28 de gener de 2010
Àrea de Secretaria

Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada
en Primera Convocatòria el dia 28 de Gener de 2010
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de 28 de desembre de
2009

2.

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia nº 1287/2009 a 53/2010

El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en
l’expedient.

3. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit extraordinari 1/2010
El Ple de la Corporació, per unanimitat, i de conformitat amb el dictamen emès
acorda:
Primer-. Aprovar inicialment l’expedient C. EX. 1/2010 de modificació de
crèdit del Pressupost Municipal mitjançant un crèdit extraordinari.
Les partides de despeses afectades por aquesta modificació són les que
s’indiquen a continuació:
DESPESES
Partida

Denominació

Saldo Anterior

Modificac.

Saldo Definitiu

15000-600

Adquisició de Terrenys

0

130.357,51

130.357,51

TOTAL

130.357,51 €

INGRESOS
Partida

Denominació

Saldo Anterior

Modificac.

Saldo Definitiu

87010

Romanent de Tresoreria
per a despeses amb
financiac. afectat

0

130.357,51

130.357,51

TOTAL

130.357,51€

Segon-. Declarar necessaris y urgents les referides despeses i la
insuficiència d’altres mitjans de finançament.
Tercer.- Exposar al públic la 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 des del següent de la seua publicació en el
BOP, posant a disposició del públic la documentació corresponent, perquè
durant l’esmentat termini els interessats puguen examinar-la y presentar
reclamacions davant el Ple de la Corporació.
Quart-. Que es done compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions i
suggeriments que se formulen, que en el seu cas es resoldran en el termini
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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 de anuncis y en el Butlletí
Oficial de la Província.
Tot seguit, i per una qüestió d’analogia amb el tractat amb el punt anterior,
s’acorda alterar l’ordre del dia passant a debatre el punt que figura en la
convocatòria amb el número 5, referit a expropiació en fase d’avinença de
terrenys dotacionals.

5.

Expropiació en fase de avinença de terrenys dotacionals

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acordar l’expropiació en metàllic dels drets de propietat que els
corresponen als copropietaris per mitat indivisa de la finca registral 1603
qualificada pel planejament municipal com a sòl dotacional i ubicada en el
carrer Alqueria de Sòria de la població de Massanassa.
Segon.- Adquirir per expropiació en fase d’avinença els drets de propietat
que s’ostenten sobre la parcella dotacional descrita pel preu resultant
d’aplicar a la mitat de la superfície de la parcella (939,92 m) el preu
unitari de 138,69 €/M, la qual cosa determina una indemnització total pel
cinquanta per cent dels drets de propietat que ostenten sobre la parcella
descrita de 130.357 euros.
Tercer.- Establir que l’Ajuntament de Massanassa en la seua condició
d’Administració expropiant, se subroga en els drets i obligacions
urbanístiques que corresponien als expropiats amb vista a materialitzar
l’aprofitament urbanístic que correspon a la parcella dotacional en el
Sector Urbanístic del Faitanar.
Quart.- Encomanar a l’Alcaldia Presidència per a la realització de quantes
actuacions requerisca l’execució del present acord.

4. Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació de
Servicis Deportius y Culturals
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de las Taxes per prestació de servicis deportius i culturals, que
quedarà del següent tenor.

6. Determinació de les obres municipals objecte de finançament amb càrrec
al fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat
6.1. INVERSIÓ: REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE L’ALQUERIA DE
SÒRIA PER A CENTRE DOCENT DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, INCLÚS
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
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El Ple de la Corporació, d’acord amb el dictamen emés per la Comissió Informativa
d’Urbanisme en sessió de 21/01/2010, per majoria absoluta a l’haver-se produït 8
vots a favor (Grup Popular) i 5 abstencions (Grup Socialista), acorda :
Primer.- Realitzar en els termes reflectits en la Memòria Tècnica
redactada pels Arquitectes Carlos Gómez Alfonso y Eva Álvarez Isidro,
l’obra “REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE L’ALQUERIA DE SÒRIA
PER A CENTRE DOCENT DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, INCLÚS
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA”, que reflectix un
pressupost de la inversió projectada, integrat pel pressupost d’execució
per contracta d’obra (inclòs el 16 % d’IVA) i els costos de redacció de
projectes i direcció que requerix l’execució de l’obra de 607.292 euros,
amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Segon.- Sollicitar a la Subdelegació de Govern el finançament amb càrrec
al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local l’import d’inversió
de l’obra “REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE L’ALQUERIA DE
SÒRIA PER A CENTRE DOCENT DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, INCLÚS
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA”, establit en la quantia
de 607.292 euros, d’acord con la Memòria redactada.
Tercer.- Establir que els acords d’aprovació del projecte i d’adjudicació
provisional seran adoptats pel Ple de la Corporació, facultant-se a
l’Alcaldia per a l’adopció dels restants acords que resulten necessaris per a
la resolució de l’expedient de contractació.

6.2 RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC PER MITJÀ D’INSTALLACIÓ DE
LLUMINÀRIES TIPUS LEDS EN EL SECTOR DE LA POBLACIÓ EL DIVENDRES
El Ple de la Corporació, d’acord amb el dictamen emés per la Comissió Informativa
d’Urbanism en sessió de 21/01/2010, per unanimitat, acorda:
Primer.- Realitzar en els termes reflectits en la Memòria Tècnica
redactada per l’Arquitect D. Jorge Fernández Sempere, l’obra “RENOVACIÓ
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC PER MITJÀ D’INSTALLACIÓ DE LLUMINÀRIES
TIPUS LEDS EN EL SECTOR DE LA POBLACIÓ DEL DIVENDRES”, que reflectix
un pressupost de la inversió projectada, integrat pel pressupost d’execució
per contracta d’obra (inclòs el 16 % d’IVA) i els costos de redacció de
projectes i direcció que requerix la execució de l’obra de 28.500 euros,
amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Segon.- Sollicitar a la Subdelegació de Govern el finançament amb càrrec
al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local l’import d’inversió
de l’obra “RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC PER MITJÀ
D’INSTALLACIÓ DE LLUMINÀRIES TIPUS LEDS EN EL SECTOR DE LA
POBLACIÓ DEL DIVENDRES”, establit en la quantia de 28.500 euros, d’acord
amb la Memòria redactada.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia Presidència en representació de
l’Ajuntament per a l’aprovació dels expedients de contractació, licitació i
adjudicació de les obres, d’acord amb les determinacions establides en el
Reial Decret Llei 13/2009 de 26 d’octubre.
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6.3 RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM, SOTERRAMENT DELS
CONTENIDORS D’ARREPLEGA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS EN ELS CARRERS
SAN MIGUEL Y JOANOT MARTORELL
El Ple de la Corporació, d’acord amb el dictamen emés per la Comissió Informativa
d’Urbanisme en sessió de 21/01/2010, per unanimitat, acorda:
Primer.- Realitzar en els termes reflectits en la Memòria Tècnica
redactada per l’Arquitecte D. Jorge Fernández Sempere, l’obra
“RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM, SOTERRAMENT DELS
CONTENIDORS D’ARREPLEGA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS EN ELS
CARRERS SAN MIGUEL Y JOANOT MARTORELL”, que reflectix un pressupost
de la inversió projectada, integrat pel pressupost d’execució per contracta
d’obra (inclòs el 16 % d’IVA) i els costos de redacció de projectes i direcció
que requerix l’execució de l’obra de 313.823 euros, amb càrrec al Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Segon.- Sollicitar a la Subdelegació de Govern el finançament amb càrrec
al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local l’import d’inversió
de l’obra “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM, SOTERRAMENT DELS
CONTENIDORS D’ARREPLEGA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS EN ELS
CARRERS SAN MIGUEL Y JOANOT MARTORELL”, establit en la quantia de
313.823 euros, d’acord amb la Memòria redactada.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia Presidència en representació de
l’Ajuntament per a l’aprovació dels expedients de contractació, licitació i
adjudicació de les obres, d’acord a les determinacions establides en el
Reial Decret Llei 13/2009 de 26 d’octubre.

7. Renovació d’adhesió al Conveni Marc amb l’entidad Ecovidrio
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
Primer. Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni
Marc subscrit entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i la Entitat Ecovidrio, de data 19 de
febrer de 2009 (DOCV nº 5993, de 15-04-2009).
Segon. Atorgar eficàcia retroactiva al present acord de renovació de
l’adhesió al Conveni Marc 2009-2013, els efectes del qual es produiran des
de la data d’entrada en vigor del expressat Conveni Marc.
Tercer. Autoritzar al president/a de la Corporació per a la signatura de
quants documents siguen necessaris per a la formalització de l’adhesió al
meritat Conveni Marc.
Quart. Remetre per triplicat exemplar certificat del present acord a la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda de la
Generalitat, per al seu coneixement i efectes oportuns
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