Ple del 9 de desembre de 2010
Àrea de Secretaria

Acta de la Sessió Extraordinària i Urgent de l’Ajuntament Ple
celebrada en Primera Convocatòria el dia 9 de Desembre de 2010
3.

Donar compte de les resolucions d'Alcaldia nº 1026/2010 a 1179/2010

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

4.

Expedient de modificació de crèdits S.C. 3/2010

El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta (8 vots a favor del Grup PP i 5 en
contra del Grup Socialista) i de conformitat amb el dictamen emés, acorda:
Primer-. Aprovar inicialment l’expedient S.C 3/10 de modificació de crèdit
del Pressupost Municipal per mitjà d’un suplement de crèdit sobre les
partides que s’indiquen a continuació:
Ingressos
Partida
87010

Denominació
Rte. Tresoreria per a Gastos
Generals

Sou Anterior

Modificació

Sou Definitiu

941.500,00 €

243.593,42 €

1.185.093,42 €

TOTAL

243.593,42 €

Gastos
Partida

Denominació

Sou Anterior

Modificació

Sou Definitiu

1.745.613,28 € (*)

213.811,74 €

1.959.425,02 €

Edificis Educació

607.292,00 €

25.000,00 €

632.292,00 €

Adquisició de Terrenys

130.357,51 €

4.781,68 €

135.139,19 €

TOTAL

243.593,42 €

33400-622

Auditori Municipal

32301-632
15000-600

Segon-. Declarar necessaris i urgents els referits gastos i la insuficiència
d’altres mitjans de finançament.
Tercer-. 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.
Quart-. 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.
Quint-. 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.
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4.

Dació de comptes de l’informe de legalitat de la intervenció

El Ple de l’Ajuntament queda assabentat per mitjà de la lectura íntegra que
realitza el Secretari de la Corporació de l’informe d’inconvenients emés per la
Intervenció amb data 26 de novembre de 2010.

5.

Revocació de la delegació amb la diputació per a la gestió i tramitació de
l’I.B.I i de l’I.A.E

El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta (8 vots a favor del Grup PP i 5
abstencions del Grup Socialista) i de conformitat amb el dictamen emés, acorda:
Primer-. Revocar la delegació atorgada a la Diputació de València per a la
gestió tributària i recaptatòria de l’Impost de Béns Immobles amb efectes
1 de gener de 2011, assumint el propi Ajuntament de Massanassa a partir
de la dita data les esmentades gestions.
Segon-. Revocar la delegació atorgada a la Diputació de València per a la
gestió tributària i recaptatòria de l’Impost d’Activitats Econòmiques amb
efectes 1 de gener de 2012, assumint el propi Ajuntament de Massanassa a
partir de la dita data les esmentades gestions.
Tercer-. Que es comuniquen els dits acords a la Diputació de València,
(Servici de Gestió Tributària), a l’efecte de cessament en el servici i
remissió amb data 31-12-2010 i 31-12-2011 de la documentació, informació
i arxius relatius a les dites gestions, així com a l’efecte de rendició de
comptes i liquidació de la gestió de l’I.B.I i l’I.A.E respectivament.
Quart-. Que es comuniquen els dits acords a la Gerència del Cadastre de
València i a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a l’efecte de la
remissió a l’Ajuntament de la informació legalment establida, necessària
per a la continuïtat de la gestió tributària.
Quint-. Que es publique el present acord en el Butlletí Oficial de la
Província de València per a general coneixement, en compliment de l’Art.
7 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada per R.D. Leg.
2/2004, de 5 de març.

6.

Adjudicació del contracte de presentació de servicis de neteja d’edificis i
dependències municipals

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació, per unanimitat, acorda:
Primer-. Adjudicar el contracte de prestació de servicis de neteja
d’edificis i dependències municipals a favor de l’empresa Seralia S.A., pel
preu cert, no inclòs IVA, de 201.120 euros, a què s’aplicarà per I.V.A
l’import de 36.201,60 euros (preu total, inclòs IVA: dos-cents trenta-set
mil tres-cents vint-i-un euros amb seixanta cèntims d’euro),al considerar
que la proposta presentada per esta mercantil reunix les condicions més
avantatjoses, sent susceptible de ser complida.
Segon-. Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies
comptats des del següent al de la notificació del present acord presente la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
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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 provisional.

7.

Proposta de delegació de competències per a l’adjudicació del contracte
de servicis de neteja i arreplega i transport de residus sòlids urbans

Sotmés el punt a votació el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta (8 vots a
favor del Grup PP i 5 en contra del Grup Socialista) i de conformitat amb el
dictamen emés, acorda:
Delegar en l’Alcaldia l’adjudicació del contracte de la prestació de neteja viària i
arreplega i transports de residus sòlids urbans, d’acord amb el dictamen que
emeta la pròxima Comissió Informativa d’Urbanisme, una vegada realitzada la
proposta per la Mesa de Contractació.

8.

Aprovació del conveni de collaboració amb la conselleria de solidaritat i
ciutadania

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Aprovar el Conveni de collaboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria
de Solidaritat i Ciutadania, i l’Ajuntament de Massanassa d’Adhesió al Projecte
Bústia Ciutadana, facultant-se a l’Alcaldia perquè porte a efecte la seua
formalització.

9.

Modificació del projecte de construcció d’auditori municipal

El Ple de l’Ajuntament de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme, per unanimitat, acorda:
Primer-. Iniciar expedient de modificació del projecte de construcció de
l’Auditori Municipal redactat pels arquitectes D. Carlos J. Gómez Alonso i
SRA Eva Álvarez en els termes continguts en l’informe redactat per la
direcció facultativa.
Segon-. Requerir als tècnics redactors perquè redacten la corresponent
modificació del Projecte.
Tercer-. Concedir a l’empresa BECSA S.A.U tràmit d’audiència en
l’expedient a fi de que durant el termini de cinc dies hàbils puguen
examinar-ho i formular quantes allegacions estimen pertinents, tant en
relació al contingut material de modificat, com als preus que s’establixen
per a la realització d’unitats no previstes.
Quart-. Facultar a l’Alcaldia presidència perquè procedisca previ dictamen
de la Comissió Informativa d’Urbanisme, a l’aprovació del modificat del
Projecte, en els termes continguts en l’informe de la direcció facultativa
de 29 de novembre, i a la consegüent modificació del contracte, quedant
condicionada esta delegació a l’aprovació de l’expedient de suplement de
crèdit necessari per a fer front a les obligacions derivades de l’increment
del preu del contracte.
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Quint-. Facultar igualment a l’Alcaldia perquè interesse de la Conselleria
de Cultura la concessió d'una pròrroga d’execució del contracte de les
obres d’edificació d’Auditori Municipal fins al 31 de març de 2011.

10. Ampliació del acord de cessió de centres de transformació de la unitat de
execució la estació a favor de la companyia Iberdrola
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat i de conformitat amb el dictamen de la
Comissió, adopta el següent acord:
Com a propietari de la Parcella de la unitat d’actuació Estació núm. 1
l’Ajuntament de Massanassa constituïx servitud voluntària de naturalesa real,
perpètua i irrevocable, a favor de la societat IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,
S.A. o empresa successora en el subministrament d’energia elèctrica, sobre la
parcella de la seua propietat abans dita, la qual en el seu exercici s’ajustarà a les
regles següents:
1. La servitud s’exercitarà per IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.A.,
com titular dominant, per a la installació d’un Centre de Transformació
d’Energia Elèctrica en una franja de terreny de 32,86 m2, en la forma que
es reflectix en el pla adjunt degudament segellat i firmat per este
Ajuntament. En este pla figura com a referència d’IBERDROLA el número
422150036.
2. El contingut de la dita servitud en favor d’IBERDROLA DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA, S.A., consistirà en el dret per a establir i mantindre en
funcionament permanent i reglamentari d’un centre de transformació
d’energia elèctrica, d’una o mes unitats, amb el seu aparellatge,
conductors d’entrada o eixida des de l’exterior, ventilació i la resta
d’elements necessaris per al seu funcionament en les condicions
expressades.
3. La utilització de la dita franja de terreny per mitjà de la servitud que es
constituïx serà exclusiva per part d’IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,
S.A., personal per ella autoritzat o autoritats competents. Tal accés es
considera com a permanent durant les 24 hores del dia, tant per a
persones com per als elements materials necessaris als fins dites i, en
especial, per al seu manteniment, reparació, modificació, reposició o
quantes obres foren necessàries realitzar en el seu interior. Pel que el
titular del predi servent, o els que la succeïren en la seua titularitat, no
tindran accés al dit zona en cap cas ni per cap concepte.
4. Esta servitud té caràcter real i permanent, extingint-se automàticament
si es cessara la distribució d’energia elèctrica a través de les installacions
establides en la mateixa.
5. IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A., o l’empresa que li succeïsca,
no estarà obligada de cap manera, per la sola constitució d’esta servitud al
pagament de cànon, impost o cap taxa.

11. Moció del grup Socialista relativa a la reprovació de la gestió de l’empresa
Emarsa
Pel Portaveu del Grup Socialista es procedix a la lectura de la següent Moció:
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“En els últims mesos des de diferents Grups polítics i des de la premsa escrita
s’han denunciat irregularitats que han tingut lloc durant els últims anys en la
gestió realitzada en l’Empresa Metropolitana d’Aigües Residuals, EMARSA. Estes
irregularitats s’han confirmat i aflorat després que l’Entitat Metropolitana de
Servicis Hidràulics, EMSHI, haja iniciat el procés de liquidació, al fiscalitzar les
factures pendents de pagament.
Les irregularitats es concreten en el pagament per servicis no prestats, pagament
per infraestructures no realitzades, contractació reiterada al marge de la llei,
contractació a empreses externes de servicis que podien realitzar-se amb els
mitjans propis, incompliments reiterats de les recomanacions d’auditors, entre
elles, la retirada de la firma única i llibertat d’ús dels comptes per al gerent,
denunciat reiteradament pel PSPV en distints Consells d’Administració i en les
Assemblees Generals d’EMARSA i l’EMSHI.
El Tribunal De Comptes, la Fiscalia de València i l’Agència Tributària, han obert
sengles investigacions sobre les irregularitats comeses per l’Empresa
Metropolitana d’Aigües Residuals.
La nefasta gestió i l'absència total de control dels principals responsables polítics
de EMARSA (Presidència y Gerència) han provocat que l’entitat liquidadora
(EMSHI) haja de cobrir un dèficit de més de 16 milions d’euros, que podria ser
superior en cas de contractes blindats amb indemnització per rescissió
contractual.
Els responsables de pagar el dèficit econòmic seran, segons pareix tots els
municipis que integren l'Entitat Metropolitana, entre ells Massanassa, la qual cosa
ens pareix un clar abús, perquè suposa traslladar les conseqüències d’una
manifesta, catastròfica i fraudulenta gestió, als rebuts de l’aigua de tots els
veïns/es de l’àrea metropolitana, i entre ells los ciutadans/es de Massanassa.
L’EMSHI està integrada per 51 municipis i subministra servicis hidràulics a quasi
1.500.000 persones. L’assemblea compta amb 179 vots ponderats, dels que
l’Ajuntament de València té 85, pràcticament la mitat. El president de l’EMSHI és
l’alcalde de Manises, Enrique Crespo (PP), i la majoria d’alts càrrecs d’EMARSA
estan o han estat vinculats a l’organització del PP en la ciutat de València.
Entre els càrrecs orgànics del PP responsables d’haver portat a EMARSA a esta
situació ens trobem el president de l’Agrupació Pedanies Oest del PP de València i
gerent d'EMARSA, Esteban Cuesta; el secretari general del PP en trànsits i director
de sistemes d’EMARSA, Ignacio Martínez; i el secretari general del PP a Patraix i
Director d’Administració d’EMARSA, Santos Peral.
Per tot l’anteriorment exposat, proposem al Ple els següents ACORDS:
1. Rebutjar que els veïns i veïnes dels municipis que formen part de
l’EMSHI entre ells Massanassa, abonen a través dels rebuts de l’aigua el
dèficit generat per EMARSA.
2. Exigir la dimissió del president de l’EMSHI, Enrique Crespo, per la seua
incapacitat com a gestor, ja que sent el màxim responsable de les
decisions, o bé va consentir les irregularitats o no es va assabentar de que
s’estaven cometent.
3. Exigir la devolució dels diners a les empreses subministradores
d’EMARSA per servicis no prestats o per pagament d’infraestructures no
realitzades, així com que exigir responsabilitats civils i/o penals als
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funcionaris i/o polítics que amb la seua firma van avalar estes
irregularitats.”
Conclòs el debat i sotmés el punt a votació és desestimada l’aprovació de la Moció
presentada a l’haver-se produït cinc vots a favor (Grup Socialista) i huit vots en
contra (Grup PP).
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