Ple del 29 de desembre del 2011
Àrea de Secretaria

Acta de la sessió extraordinària de l'Ajuntament Ple celebrada en primera convocatòria el
dia 29 de desembre de 2011
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de 24 de novembre de 2011
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per unanimitat
de tots els membres del Ple que van assistir a la sessió.
2. Resolucions d'alcaldia del número 1174/11 a 1298/11
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions obrantes en l'expedient
de Ple.
3. Aprovació del Compte General 2010
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió Especial de
Comptes de data 4 de novembre de 2011 en el qual se sol·licita l'aprovació del
Compte General de l'exercici econòmic de 2010 que reflecteix un romanent de
Tresoreria total de 6.147.513,51 euros.
[…/…]
Concloses les intervencions, el Ple de la Corporació, de conformitat amb el
dictamen de la Comissió Especial de Comptes, per mayoria absoluta (9 vots a favor
Grups PP, EU i BLOC-Compromís i tres en contra, Grup PSOE) acorda:
Primer: Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2010,
degudament corregit, amb el següent resum:
Remanent de tresoreria total
Remanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat
Remanent de tresoreria per a despeses generals
Resultat pressupuestari ajustat (Superàvit)
Total actiu
Total passiu

6.147.513,51 €
1.674.393,55 €
4.049.606,75 €
536.187,56 €
50.125.568,71 €
50.125.568,71 €

4. Aprovació del pressupost municipal i de la plantilla per a l'exercici 2012
Pel Secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda en
el qual s'eleva a la consideració del Ple la proposta d'aprovació del pressupost
municipal i de la plantilla per a l'exercici de 2012.
[…/…]
Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta (9 vots a
favor,Grups PP, EU i BLOC-Compromís i tres en contra, Grup PSOE) acorda:
Primer.- Aprovar el Pressupost General de l'Ajuntament i les seues bases
d'execució, el resum de la qual és el següent:
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Ingressos

EXERCICI 2012
1

IMPOSTOS DIRECTES

3.441.725,88 €

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

2.882.040,39 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.669.077,95 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS

6

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE CAPITAL NO FINANCERES

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE CAPITAL FINANCERES
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

40.000,00 €

202.709,01 €
8.235.553,23 €
529.620,67 €
75.434,00 €
605.054,67 €
14.000,00 €
217.530,88 €
231.530,88 €
836.585,55 €
9.072.138,78 €

Despeses
EXERCICI 2012
1º

DESPESES PERSONAL

2.940.263,97 €

2º

BÉNS CORRENTS I SERVICIS

2.564.336,45 €

3º

DESPESES FINANCERES

4º

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL OPERACIONS CORRENTS

6º

INVERSIONS REALS

7º

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONS CAPITAL NO FINANCERES

49.129,44 €
459.083,22 €
6.012.813,08 €
2.710.845,94 €
47.500,00 €
2.758.345,94 €

8º

ACTIUS FINANCERS

14.000,00 €

9º

PASSIUS FINANCERS

286.979,76 €

TOTAL OPERACIONS CAPITAL FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST

300.979,76 €
9.072.138,78 €

Que les modificacions de crèdit existents fins avui d'aprovació, realitzades
sobre el Pressupost prorrogat s'entendran fetes sobre el definitiu, no estant
subsumidas en el mateix.
Segon.- Aprovar la plantilla de personal.
Tercer.- Exposar al públic el pressupost inicialment aprovat mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals
els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple.
El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini
no s'hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.
El pressupost definitivament aprovat, serà publicat resumit per capítols de
cadascun dels pressupostos que ho integren, en el Butlletí Oficial de la
Província.
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Quart.- Remetre còpia del pressupost definitivament aprovat a
l'Administració de l'Estat i a la corresponent Comunitat Autònoma, la qual
cosa haurà de fer-se simultàniament a la remissió al fet que s'al·ludeix en
l'anterior paràgraf.
Cinquè.- El pressupost entrarà en vigor una vegada publicada la seua
aprovació definitiva.
5. Modificació de la Relació de Llocs de Treball
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió de Personal pel
qual s'interessa l'aprovació de la proposta de la Presidència de realitzar una
modificació de la Relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament.
[…/…]
De conformitat amb el dictamen emés, el Ple de l'Ajuntament, per majoria
absoluta (9 vots a favor, Grups PP, EU i BLOC-Compromís i tres abstencions, Grup
PSOE) acorda:
Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball en els següents
termes:
Primer.- Amortitzar el lloc de treball d'Auxiliar de Seguretat Ciutadana.
Segon.- Reclasificar i establir un nou règim de funcions i tasques, sense
alteració de categoria professional ni del règim retributiu, en els següents
llocs de treball:
a) Reclassificació del lloc de treball d'Administratiu d'Acció Ciutadana
en lloc d'Administratiu de Secretaria.
b) Reclassificació el lloc de treball d'Auxiliar de Registre General a
Auxiliar d'Acció Ciutadana.
c) Reclassificació del lloc d'Auxiliar de Recursos Humans a Auxiliar
d'Intervenció.
Tercer.- Modificació del contingut funcional, sense efectes en règim
retributiu dels següents llocs de treball:
a) Auxiliar/ notificador
b) Agent de Policia Local de Segona Activitat
c) Conserge d'edificis públics
d) Tècnic de Recursos Humans.
Quart.- Modificar el grau de factors del complement específic amb efectes
en el règim retributiu dels següents llocs de treball de naturalesa laboral:
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Modificació al lloc de treball d'Oficial 1º de lampisteria, del
factor I1 (Jornada ordinària, a voltes es treballa fora de la
mateixa) pel Factor I grau 4 que retribueix una jornada normal
més guàrdies localitzables durant tot l'any.

6. Mocions de grups polítics
Per D. Josep Nàcher Ferrer (Grup Bloc-Compromís) es dóna lectura a la
Moció a la gestió del residus per l'Entitat Metropolitana (EMTRE) referida a
l'aprovació de la Taxa TAMER que finança la seua activitat i que ha sigut
presentada en el registre general el dia 20 de setembre amb referència nº
3979.
“Josep Nàcher i Ferrer, regidor del BLOC-COMPROMIS A MASSANASSA,
sobre la base de les seues atribucions legals presenta la següent
MOCIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE RESIDUS I EL EMTRE
L'augment aprovat pel EMTRE (l'Entitat Metropolitana per al Tractament
de Residus) de la taxa de brossa en més d'un 200% ha posat damunt de
la taula el greu problema de la gestió dels residus en la Ciutat de
València i l'Horta. Malgrat haver-se realitzat el ple en el mes d'agost i
publicat ràpidament per a minimitzar l'impacte social i reduir en el
màxim el termini de presentació d'al·legacions (en un procés que no és
pot qualificar precisament de participatiu) Compromís ha presentat a
través dels seus representants a l'esmentat organisme, i personalment
mitjançant diversos càrrecs públics de la coalició, diferents al·legacions
a aquesta taxa que hem de qualificar, com a mínim, de desmesurada, i
amb l'única intenció de recaptar més.
La gestió dels residus a València i l'Horta ha sigut presidida per la
contínua improvisació i insostenibilitat. L'abocador tancat en els anys
noranta en el terme de Riba-roja; els problemes continus de l'abocador
de Dosaigües de Busot; la falta d'instal·lacions de tractament
adequades, com deixa palés la instal·lació de Fervasa; el retard
intolerable dels noves instal·lacions de Quart i Manises són només
alguns exemples d'aquesta gestió absolutament ineficient.
És necessari també fer esment de com s'està produint la recollida i el
tractament posterior de la brossa. És necessari avançar en la recollida
selectiva i posar especial èmfasi a la selecció de la matèria orgànica
com es fa en altres comunitats autònomes i com és va començar a fer
en algun municipi valencià (per exemple, Alcoi). Aquesta recollida
selectiva de matèria orgànica possibilita l'obtenció de compost de
qualitat que pot ser emprat com a adob en l'agricultura i la silvicultura
per a millorar els continguts en uns sòls molt necessitats d'aquesta
matèria. A més, és una manera important de reduir els emissions de
gasos d'efecte hivernacle que tant estan afectant el canvi climàtic.
En Compromís considerem imprescindible intensificar els polítiques de
reducció de residus que, desgraciadament, són quasi inexistents en el
projecte del EMTRE. S'han de fer campanyes de reducció de residus
encaminades a tota la ciutadania. És necessari fer campanyes dirigides
específicament en els centres comercials, de caràcter alimentari, i que
potencien, alhora, la recollida selectiva in situ. S'han de generar
mecanismes en la mateixa taxa que incentiven la reducció de residus, i
que introduïsquen coeficients que premien aquells districtes o municipis
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que obtenen resultats positius en la reducció dels seus residus, tal com
proposem en una dels nostres al·legacions mitjançant la introducció del
bonus-malus.
En uns moments en què l'administració valenciana està plantejant
introduir la incineració com a forma de valorització i d'eliminació de
residus, volem manifestar la nostra oposició a la incineració, malament
cridada valorització energètica dels residus. I ens oposem per molts
motius: en primer lloc, per la seua insostenibilitat. Uns materials
orgànics que han de tornar en la terra per a fertilitzar-la i tancar el
cicle natural es cremen i generen una quantitat important de cendres,
que pot arribar al 50% en pes del material cremat. La incineració no
elimina el problema de l'abocament. Al contrari ho complica, atès que
els cendres són materials tòxics i necessiten un abocador especial
(entre 1995-2000 els valencians hem tingut problemes quan els
mallorquins van intentar enviar-nos les cendres de la seua
incineradora). Però una incineradora, a més de produir gasos d'efecte
hivernacle com qualsevol combustió, genera també els pitjors tòxics
gasosos que coneix l'ésser humà: els dioxines i els furanos, que després
contaminen la terra i els aliments. D'altra banda, la incineració s'oposa i
va en contra del reciclatge de materials com el paper, ja que es torna
imprescindible per a afavorir la combustibilidad dels materials. Hi ha
una forta contradicció entre incinerar i reciclar. Ambdues són
contradictòries.
En Compromís, per tant, apostem per a avançar en un tractament
sostenible dels residus que va començar per introduir mesures i
incentius per a reduir la producció, que es faça una recollida selectiva
de materials, inclosa la matèria orgànica, que permeta el màxim
reciclatge i reutilització dels residus i que els materials que vagen a
l'abocador siguen els mínims possibles. L’EMTRE ha de treballar en
aquesta direcció, exactament la contrària de la direcció en què sembla
moure's en aquests moments.
PROPOSTA D'acord
Per tot el que hem exposat, el grup municipal Bloc- Compromís,
proposa, per al seu debat i votació, els acords següents:
PRIMER. L'Ajuntament de Massanassa insta a l'Entitat Metropolitana de
Residus (EMTRE) a eliminar l'increment de la Taxa per al Servei
Metropolità de Tractament i Eliminació de Residus Urbans (TAMER),
aprovat de manera provisional en l'Assemblea de l'Entitat Metropolitana
per al Tractament de Residus, el passat dia 5 d'agost.
SEGONA. L'Ajuntament de Massanassa insta a l'Entitat Metropolitana de
Residus (EMTRE) a eliminar els interessos de demora de la taxa
esmentada, atés que no poden formar part del cost del servei.
TERCERA. L'Ajuntament de Massanassa insta a l'Entitat Metropolitana de
Residus (EMTRE) a implementar un sistema de bonus malus per al càlcul
de la tarifa, segons el qual és primària els subjectes passius residents
en aquells municipis que reduïsquen la generació de RSU per habitant
respecte de l'any anterior i, per contra, gravaria aquells que augmenten
la generació per càpita respecte de l'any anterior.
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QUARTA. Que l'Ajuntament de Massanassa insta a l'Entitat Metropolitana
de Residus que la taxa establisca trams de bonificacions, destinades a
les famílies nombroses i/o que compten amb algun membres amb
alguna discapacitat. Igualment, s'han d'atorgar bonificacions en la
factura als titulars dels contractes de subministrament quan els
persones que convisquen en els domicilis acrediten la percepció
d'ingressos per sota del salari mínim interprofessional.
CINQUENA.- Que es done trasllat de la present moció a la Confederació
d'Associacions de Veïns de la CV.(CAVE-COVA)”
[…/…]
D. Andrés Alonso Arévalo del grup Esquerra Unida procedeix a la lectura i
defensa de la moció presentada per aquest grup amb data 12 de setembre i
nº de Registre 3737 per la qual igualment sol·licita la inaplicació de la Taxa
TAMER.
[…/…]
Sotmeses les Mocions presentades a votació conjunta queda
desestimada la seua aprovació en haver-se produït cinc vots a favor de
les mateixes (Grups PSOE, EU, Bloc-Compromís i set en contra, Grup PP)
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