Ple del 27 de Desembre de 2013
Àrea de Secretaria

Acords de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en
Primera Convocatòria el dia 27 de Desembre de 2013
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 22 de novembre de 2012
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió de 22 de
novembre de 2012.

2. Concessió de distincions a membres de la Policia Local
Per l'Alcaldia s'informa del dictamen de la Comissió de Personal a través del qual
se sol·licita del Ple de l'Ajuntament l'adopció d'acord pel qual insta de
l'Administració Autonòmica a la concessió de distincions a membres del Cos de
Policia Local.
[…/…]
El Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió
Informativa de Personal i Seguretat Ciutadana, per unanimitat adopta el següent
acord:
Primer. Sol·licitar de la Consellería de Governació i Justícia la instrucció de
procediment per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial, amb distintiu
Blanco, als membres del Cos de Policia Local de Massanassa:
D. Vicente Moncholí Lucas (agent de Policia Local)
D. Antonio Expósito López (oficial de Policia Local)
Segon. Sol·licitar igualment la concessió del Diploma de Jubilació a l'Agent
de Policia Local D. Vicente Moncholí Lucas.
3. Acceptació de la delegació per a la contratació de les obres del Pla
Provincial
Per l'Alcaldia s'assenyala que constitueix objecte d'aquest punt de l'ordre del dia
de la sessió la ratificació de l'acord formalitzat mitjançant resolució de l'Alcaldia
pel qual s'acceptava expressament l'acceptació per l'Ajuntament de la delegació
per a la contractació de l'obra municipal, inclosa en el Pla Provincial.
S'incorpora a la sessió el portaveu del Grup Esquerra Unida.
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Vist l'expedient instruït pels Serveis Municipals d'Urbanisme,
Conclòs el debat, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, adopta el següent
acord:
Ratificar el contingut íntegre de la Resolució d'Alcaldia núm. 664/2012,
adoptant el següent acord:
Primer. Acceptar la delegació en aquest Municipi per a contractar l'obra
EQUIPAMENT TECNIC-TELO TALLAFOCS DE L'AUDITORI MUNICIPAL inclosa en
el Pla Provincial d'Obres i Serveis de l'any 2012.
Segon. Comprometre's a l'exacte compliment de les Directrius que
s'esmenten, en el procés d'execució de les obres.
Tercer. Comprometre les aportacions econòmiques municipals pels
conceptes, quanties i per a l'obra que a continuació s'indica, incloses en el
Pla Provincial d'Obres i Serveis de l'any 2012, regulat per la normativa legal
aplicable, així com les directrius per a la gestió i formació del Pla
aprovades per la Diputació Provincial.

4. Adhesió al Conveni Marc Prestació Servici Comunicacions Mòbils Corporatius
amb Vodafone España SAU- Diputació de València

Intervé el Ponent de la Comissió d'Hisenda, Sr. Monmeneu, per a exposar que
tal com es va indicar en la Comissió la finalitat d'aquest acord és la poder
acollir-se igual que altres municipis del nostre entorn de la condicions de
contractació d'aquests serveis gràcies als acords aconseguits per la Diputació
amb l'empresa Vodafone.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Hisenda.
Conclòs el debat, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següent
acord:
L'adhesió de l'Ajuntament de Massanassa a l'Acord marc de Prestació
del Servei de Comunicacions Mòbils Corporatiu de Vodafone Espanya
SAU-Diputació de València.
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5. Aprovació del Pressupost i de la Plantilla per a l’exercici 2013
Pel Secretari es dóna lectura al Dictamen de Comissió Informativa d'Economia i
Hisenda, Personal i Seguretat Ciutadana, Modernització i Noves Tecnologies,
Desenvolupament del Comerç Local i Industrial emès en la seua sessió de 20 de
Desembre de 2012 pel qual s'interessa del Ple de l'Ajuntament l'aprovació del
Pressupost general i de la Plantilla de Llocs de treball per a l'exercici de 2013.
[…/…]
Conclòs el debat el Ple de la Corporació per majoria absoluta (9 nou vots a favor,
Grup PP i EU i quatre en contra, Grups: Partits Socialista i Bloc-Compromís),
adopta el següent acord:
Primer. Aprovar el Pressupost General de l’Ajuntament i les bases
d’execució, el resum del qual és el següent:
Ingressos
1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

2012

3.871.387,00 €

3.441.725,88 €

26.000,00 €

40.000,00 €

TAXES I ALTRES INGRESSOS

2.877.240,39 €

2.882.040,39 €

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

1.665.075,76 €

1.669.077,95 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

213.400,47 €

202.709,01 €

8.653.103,61 €

8.235.553,23 €

110.907,84 €

529.620,67 €

88.393,15 €

75.434,00 €

199.300,99 €

605.054,67 €

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS
6

ALIENACIO D’INVERSIONS REALS

7

TRANSFERENCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE CAPITAL
NO FINANCERES

8

ACTIUS FINANCERS

70.000,00 €

14.000,00 €

9

PASSIUS FINANCERS

267.566,00 €

217.530,88 €

337.566,00 €

231.530,88 €

536.866,99 €

836.585,55 €

9.189.970,60 €

9.072.138,78 €

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE CAPITAL
FINANCERES
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS
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Despeses
1

2013

2012

DESPESES PERSONAL

2.847.001,33 €

2.940.263,97 €

2

BENS CORRENTS I SERVICIS

2.681.123,55 €

2.564.336,45 €

3

DESPESES FINANCERES

36.801,16 €

49.129,44 €

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

485.308,68 €

459.083,22 €

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

6.050.234,73 €

6.012.813,08 €

6

INVERSIONS REALS

2.466.748,23 €

2.710.845,94 €

7

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

43.918,70 €

47.500,00 €

2.510.666,93 €

2.758.345,94 €

8

ACTIUS FINANCERS

70.000,00 €

14.000,00 €

9

PASSIUS FINANCERS

291.780,25 €

286.979,76 €

TOTAL OPERACIONS CAPITAL FINANCERES

361.780,25 €

300.979,76 €

8.922.681,90 €

9.072.138,78 €

TOTAL OPERACIONS CAPITAL NO FINANCERES

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

Que les modificacions de crèdit hagudes fins avui d'aprovació realitzades
sobre el Pressupost prorrogat s'entendran fetes sobre el definitiu, no estant
subsumides en el mateix.
Segon. Aprovar la plantilla de personal.
Tercer. Exposar l'expedient al tràmit d'informació pública mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de 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.
Quart.

Remetre

còpia

del

pressupost

definitivament

aprovat

a

l'Administració de l'Estat i a la 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.
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6. Aprovació del Compte General de l’exercici 2011
Per Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Especial de Comptes
emès el dia 17 d'octubre de l'any en curs en el qual s'interessa del Ple de
l'Ajuntament l'aprovació del Compte General corresponent a l'exercici econòmic de
2011.
[…/…]
Conclòs el debat el Ple de la Corporació per majoria absoluta (10 vots a favor,
Grups PP, EU i Bloc-Compromís i tres en contra del Grup Socialista), adopta el
següent acord:
Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici de 2011 amb el següent
resum:
Primer. Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2011,
degudament corregida, amb el següent resum:

Remanent de tresorería total
Remanent de tresorería afectat a despeses amb financiació afectada
Remanent de tresorería per a despeses generals
Resultat pressupost ajustat (Superàvit)
Total actiu
Total passiu

Euros
5.775.183,89 €
1.409.321,90 €
3.684.824,05 €
472.951,95 €
55.312.949,97 €
55.312.949,97 €

7. Aprovació de la modificació puntual de la Relació de LLocs de Treball
Després de la lectura pel Secretari del dictamen de la Comissió de Personal, es
produeix un breu debat en el qual es produeixen les següents intervencions:
[…/…]
Conclòs el debat, el Ple de la Corporació per majoria absoluta (10 vots a favor,
Grups PP, EU i Bloc-Compromís i tres en contra, Grup Socialista), adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar amb caràcter inicial, i definitivament si no es produeixen
al·legacions, la modificació de la Relació de Llocs de treball, referida a lloc
d'Administratiu de Règim Interior i al lloc de treball de Psicòloga Municipal,
en els següents termes:
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A) RECALIFICACIÓ DEL LLOC D’AUXILIAR/ADMINISTRATIU DE
RÈGIM INTERIOR
Es recalifica aquest lloc d'Administratiu de Secretaria, Règim
intern i contractació, modificant els requisits de titulació per a
l'accés (Titulació exigida F.P. II, Batxiller o similar) i el
contingut funcional en passar a desenvolupar les següents
funcions:
L'assignació de noves tasques de col·laboració i gestió
administrativa en la totalitat de les funcions assignades a l'Àrea
de

Secretaria,

així

com

l'assignació

de

noves

funcions

relacionades amb la gestió actualitzada de continguts de la
pàgina Web municipal mitjançant la incorporació de la
informació facilitada per la totalitat de les Àrees de Serveis
comporta la modificació del Complement de destinació d'aquest
lloc que passa del Nivell 18 al Nivell 20 amb plena equiparació a
la resta dels llocs amb categoria Administrativa.
B) REVISIÓ DE FACTORS DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL LLOC
LABORAL DE PSICÒLOGA

L'assignació de noves funcions relacionades amb la programació
i supervisió del servei social especialitzat SEAFI, així com les
obligacions que assumeix en les tasques de coordinació dels
serveis externalitzats d'assistència psicopedagògica dels centres
d'educació, justifica l'increment dels factors de responsabilitat i
dificultat tècnica en un grau, assignant-se al lloc els nivells G4 i
K3 que es correspon a un grau de responsabilitat moderada i
significatiu esforç intel·lectual respectivament.
Segon. Ordenar l'exposició pública de la Relació de Llocs de treball en el
tauler d'anuncis municipal a l'efecte de que els interessats puguen
examinar-la i presentar quantes al·legacions entenguen procedents en
defensa dels seus interessos.
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8. Control d’òrgans de govern

8.1 Dació de comptes de les Resolucions d’Alcaldia núm. 992/2012 a 1089/2012
A petició del Regidor del Grup socialista D. Felipe Medina Gómez es procedeix per
la Secretaria a la lectura de les Resolucions d'Alcaldia números 1072, 1029, 1040 i
1085, referides a la contractació de personal temporal.
Després de la lectura el regidor indica que no s'ha informat a la Comissió de
Personal del projecte de realitzar aquestes contractacions pel que sol·licita es
corregisca aquesta pràctica.
Pel portaveu del Grup Bloc Compromís se sol·licita que se done lectura a la
resolució núm. 1008 relativa al conveni amb l'Ajuntament de Catarroja per al
manteniment de l'OMIC.
L'Alcaldia explica el contingut del conveni així com de la conveniència de
modificar el sistema actual de prestació del servei.

8.2 Mocions dels Grups Polítics

Moció del Grup Esquerra Unida. Reg. 3790 de 04.09.2012
El Portaveu del Grup Esquerra Unida recorda que aquesta moció es refereix al
projecte del Govern de modificar la Llei de Bases de Règim Local i amb açò el
règim competencial i organitzatiu de les Entitats Locals i ha sigut debatut en
anteriors sessions plenàries en les quals no s'ha produït votació, en haver-se
interessat una major informació sobre el seu contingut.
[…/…]
Sotmès el punt a votació, el Ple de l'ajuntament per majoria absoluta (9 nou vots
a favor, Grup PP i EU i quatre en contra, Grups: Partits Socialista i BlocCompromís), adopta el següent acord:
Aprovar la Moció presentada pel Grup Esquerra Unida, la part dispositiva del
qual, una vegada incorporada l'esmena del grup PP, estableix el següent:

Primer.

L'Ajuntament

de

Massanassa

exigeix

la

retirada

d'aquest

avantprojecte de modificació de la llei de bases del règim local.
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Segon. L'Ajuntament de Massanassa exigeix a la FEMP que s'opose a
l'avantprojecte i que s'establisca un marc de negociació transparent on puga
participar el municipalismo espanyol.
Tercer. Recolzar quantes iniciatives de caràcter polític o jurídic s'engeguen
per a oposar-se a aquesta modificació prevista.
Quart. Exigir al Govern d'Espanya que qualsevol modificació legal que es
promoga

garantisca

els

principis

constitucionals

d'autonomia

local,

subsidiarietat i suficiència financera.
Cinquè. Donar trasllat dels acords d'aquesta moció al President del Govern,
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Ministre d'Hisenda i
Administracions Públiques, al President de les Corts Valencianes, als Grups
Parlamentaris de les Corts Valencianes i a la FEMP i FVMP.

Moció del Grup Socialista. Reg. 4915 de 20.11.2012
Conforme a la petició realitzada per la portaveu del Grup Socialista es retira
aquesta moció de l'ordre del dia.

Moció del Grup Esquerra Unida. Reg. 5078 de 03.12.2012
Després de la lectura de la Moció es produeix un debat en el qual es realitzen les
següents intervencions:
[…/…]
Conclòs el debat, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següent
acord:
Primer. Mostrar el nostre desacord amb la decisió de l'executiu de no revaloritzar
les pensions.
Segon. Instar al Govern al fet que revaloricen les pensions per a compensar la
inflació.
Tercer. Instar a la Defensora del Poble a presentar un recurs d'inconstitucionalitat
contra la decisió del Govern de no aplicar, amb efectes retroactius, l'obligació
legal de revaloritzar les pensions.
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Quart. Donar trasllat d'aquests acords al President del Govern, al Ministre
d'Hisenda, a la Defensora del Poble, a la ministra de Treball i Seguretat Social i
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.
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