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Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en Primera Convocatòria el dia 
29 de setembre del 2011 

 
 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de 28 de juliol del 2011 
 
 
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per unanimitat 
de tots els membres que componen el Ple. 
 
 
2. Resolucions d'Alcaldia del número 794/11 a 938/11 
 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions obrants en l'expedient 
de Ple. 
 
 
3. Proposta de nomenament de Jutge de Pau 
 
 
Per Secretaria es dóna lectura al dictamen de la comissió informativa adoptat en 
sessió de 21 de setembre de l'any en curs, pel qual s'eleva a consideració del Ple de 
la Corporació petició d'acord de designació de jutge de pau substitut en la persona 
de D. Antonio Peris Tàpia. 
 
[…/…] 
 
Atenent als antecedents exposats el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
 

Primer.- Elevar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana proposada de nomenament del càrrec de jutge de pau 
substitut del Municipi de Massanassa a favor de D. Antonio Peris Tàpia. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats que han presentat 
sol·licitud, perquè en prenguen coneixement i efectes. 

 
 
4. Designació de Festes Locals 2012 
 
 
Per Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i 
Hisenda adoptat en sessió de 21 de setembre de l'any en curs.  
 
Tot seguit es promou un debat en el qual es realitzen les següents intervencions: 
 
[…/…] 
 
Concloses les intervencions, i de conformitat amb el dictamen de la comissió 
informativa, el Ple de la Corporació, per unanimitat acorda designar com a festes 
locals per a l'any 2012 les següents: 

 
 
Dia 16 d'abril de 2012 (festivitat de Sant Vicent) 
Dia 22 de juny de 2012 

 
 



Ple del 29 de setembre del 2011 
Área de Secretaria 

SEC-031-09/11-va Ajuntament de Massanassa 2 
 

5. Aprovació de l'Ordenança de Convivència Ciutadana i Protecció de l'Espai 
Urbà 
 
 
Per Secretaria es dóna lectura al dictamen de la comissió informativa de seguretat 
ciutadana adoptat en sessió de 21 de setembre en el qual s'interessa del Ple de la 
Corporació adopció d'acord d'aprovació provisional de l'Ordenança reguladora de 
convivència ciutadana i protecció de l'espai urbà.  
 
[…/…] 
 
Vist l'Informe jurídic emès per la Secretaria General amb data 5 de setembre de 
2011, obrante en l'expedient i el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d'Economia i Hisenda, Personal i Seguretat Ciutadana, Modernització i Noves 
Tecnologies i Desenvolupament del Comerç Local i Industrial, el Ple de 
l'Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 

 
 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional l'Ordenança Reguladora de 
convivència ciutadana i protecció de l'espai urbà en els termes dictaminats. 
 
 
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats 
pel termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província i fixació d'Edicte en el Tauler d'anuncis aquest Ajuntament. 
 
 
TERCER.- En el cas que no es presentaren reclamacions, l'Ordenança es 
considerarà aprovada definitivament de forma automàtica, havent de 
publicar-se el text íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província i 
donar-se trasllat de l'acord i del text definitiu de l'Ordenança Municipal a la 
Delegació del Govern i a l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, 
perquè en prenguen coneixement i efectes oportuns. 


