
Ple del 27 de maig de 2010 
Àrea de Secretaria 

SEC-005-05/10-va Ajuntament de Massanassa 1 
 

Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
Primera Convocatòria el dia 27 de Maig de 2010 

 
 
1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia nº 407/10 a 512/10 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder 
de l'expedient. 
 
 
2. Aprovació del compte general de 2008 
 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, a l'haver-se produït 8 vots (Grup 
Popular) i 5 abstencions (Grup Socialista) acorda: 
 

Primer.- Aprovar el Compte general corresponent a l'exercici 2008, 
degudament corregida, amb el següent resum 
 

 Import 

Romanent de tresoreria total 5.871.781,55 € 

Romanent de tresoreria afectat gastos 
amb finançament afectada 

1.941.065,05 € 

Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

3.466.214,05 € 

  

Resultat pressupostari ajustat  
(Superàvit) 

608.874,43 € 

Total actiu 40.694.622,76 € 

Total passiu 40.694.622,76 € 

 
 
3. Actualització de l'inventari de béns del 2009 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat, acorda aprovar l'expedient d'actualització 
de l'Inventari de Béns Municipals corresponent a l'exercici 2009 en els termes 
dictaminats per la Comissió d'Hisenda. 
 
 
4. Adhesió a la “CARTA DE BONES PRÀCTIQUES EN L'ADMINISTRACIÓ 

AUTONÒMICA I LOCAL” de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 

 
Primer.- Aprovar la concertació amb la Conselleria d'Immigració i 
Ciutadania del conveni d'adhesió a la Carta de Bones Pràctiques en 
l'Administració Autonòmica i Local, en els termes continguts en l'esborrany 
remés per la Direcció General de Ciutadania i Integració. 
 
Segon.- Autoritzar a l'Alcaldia Presidència perquè en nom i representació 
de l'Ajuntament de Massanassa procedisca a la subscripció de l'indicat 
conveni de cooperació. 
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5. Adjudicació provisional del contracte d’obres de “REHABILITACIÓ, 
AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ALQUERIA DE SÒRIA” 

 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, a l'haver-se produït 8 vots a favor 
(Grup Popular) i 5 abstencions (Grup Socialista) acorda: 

 
Primer.- Valorar les ofertes presentades pels licitadors en el sentit 
reflectit en l'informe emés per l'arquitecte tècnic municipal en data 24 de 
maig de l'any en curs. 
 
Segon.- Adjudicar amb caràcter provisional el contracte d'obres el 
contracte d'execució de les OBRES DE REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I 
ADEQUACIÓ DE L'ALQUERIA DE SÒRIA, a l'empresa PROENA SL, pel preu 
cert, no inclòs IVA, de 424.599,02 euros (al que s'aplicarà per I.V.A l'import 
de 67.935,84 euros), amb un preu total, inclòs IVA de 492.534,86 (quatre-
cents noranta-dos mil cinc-cents trenta-quatre euros amb huitanta-sis 
cèntims d'euro), per considerar que la proposta presentada per esta 
mercantil reunix les condicions més avantatjoses, sent susceptible de ser 
complida. 
 
Tercer.- Notificar l'acord d'adjudicació provisional a l'empresa 
adjudicatària i a la resta dels participants en el procés de licitació, 
publicant-se el seu contingut en els anuncis del perfil del contractant 
inserit en la pàgina web d'este municipi. 
 
Quart.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils 
comptats des del següent al de la notificació del present acord, present la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i procedisca a 
constituir la garantia definitiva determinada en el plec de condicions, com 
a requisits necessaris per a l'adopció de l'acord d'elevació a definitiu de 
l'acord d'adjudicació. 
 
 


