Ple del 31 de Gener de 2013
Àrea de Secretaría

Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple
celebrada en Primera Convocatòria el dia 31 de Gener de 2013

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 27 de desembre de 2012
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió de 27 de
desembre de 2012, incorporant a instància del grup EU la manifestació del
compromís assumit pel Ponent de la Comissió d’Hisenda d’estudiar les propostes
alternatives realitzades pel grup EU al pressupost municipal.

2. Dació de comptes de les Resolucions d’Alcaldia núm. 1090/2012 a 83/2013
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en
l’expedient.

3. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 56/2013, per la qual es declara la
inadmissió de l’al·legació presentada per D. Francisco Raga Sáez i s’eleva a
definitiva l’aprovació del Pressupost General i la plantilla municipal per a
l’exercici 2013.
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda
emés el dia 25 de gener en què se sol·licita la declaració d’inadmissió de
l’al·legació formulada D. Francisco Raga Sáez en els termes continguts en la
Resolució d’Alcaldia núm. 56/2013.
Tot seguit es promou un breu debat en què realitzen les intervencions següents:
[…/…]
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda.
Considerant que l’al·legació presentada no reunix els requisits legals per a ser
considerada com a reclamació al Pressupost inicialment aprovat, d’acord amb el
que disposa l’article 170 el R.D.Leg 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que disposa que "Únicament
podran entaular-se reclamacions contra el pressupost: a) Per no haver-se ajustat
la seua elaboració i aprovació als tràmits establits en esta llei. b) Per ometre el
crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en
virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. c) Per ser de manifesta
insuficiència els ingressos amb relació als gastos pressupostats o bé d’estos
respecte a les necessitats per a les que estiga previst."
El Ple de la Corporació per majoria absoluta (deu vots a favor dels Grups PP, EU i
Bloc-Compromís i tres abstencions del Grup Socialista), adopta l’acord següent:
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Primer. Ratificar la Resolució d’Alcaldia núm. 56/2013 de data 21 de gener
de 2013 i, en este sentit, declarar la inadmissió de l’al·legació presentada
per D. Francisco Raga Sáez, el dia 16 de gener de 2013 amb núm. 209 de
Registre General d’Entrada, contra l’acord d’aprovació inicial del
Pressupost General de 2013.
Segon. Declarar elevat a definitiu l’acord inicial adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió de 27 de desembre de 2012, pel que procedix a
l’aprovació del Pressupost General de l’exercici econòmic de 2013, de les
seues bases d’execució així com de la plantilla municipal.

4. Proposta de nomenament al càrrec de Jutge de Pau Titular
Pel Secretari es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió informativa en
sessió de 25 de gener.
Tot seguit es promou un breu debat en què es produïxen les intervencions
següents:
[…/…]
Conclòs el debat.
Donada compte de l’expedient incoat per a l’elecció de Jutge de Pau titular, els
antecedents del qual són els següents:

Per mitjà d’un escrit de la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, de data 10 d’octubre de 2012, amb número de registre
d’entrada 4487, es comunica a este Ajuntament l’acord adoptat per la Sala de
Govern del dit òrgan judicial, en relació al pròxim cessament del Jutge de Pau
Titular d’este municipi, Sr. Miguel Catalá Codoñer, anomenat en data 28 de gener
de 2019 als efectes de que per part del Ple Municipal es procedisca a l’elecció de
persona per al referit càrrec per un període de quatre anys.

En data 24 d’octubre de 2012 es va dictar Resolució d’Alcaldia núm. 921/2012
d’incoació d’expedient per a l’elecció de Jutge de Pau titular i suplent.

El 25 d’octubre de 2012 es remet al Jutjat de 1a Instància i Instrucció de
Catarroja, registre d’eixida 4073, així com al Jutjat de Pau de la població, registre
d’eixida 4074, anunci per a l’exposició pública en eixos Jutjats de l’obertura del
període per a la presentació d’instàncies pels interessats.

El citat anunci va estar exposat, així mateix, en el tauler d’edictes de la
Corporació des dels dies 26/10/2012 al19/11/2012, ambdós inclosos, i va ser
publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 289 de data 4 de desembre
de 2012.
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Efectuats els tràmits anteriors, i durant el període d’exposició pública de l’anunci,
s’han presentat les candidatures següents:

Candidata: Neus Quiles Ramón
Número de Registre d’Entrada i data: 5292- 19-12-2012

Candidat: Miguel Ángel Catalá Codoñer
Número de Registre d’Entrada i data: 5208 12-12-2012

VIST allò que s’ha previst pels articles 101 a 103 de l’1 Llei Orgànica 6/1985, d’1
de juliol, del Poder judicial, així com el que disposa l’article 5 del Reglament
número 3/1995 delsjutges de pau "aprovat, per acord del Ple del Consell General
del Poder judicial de 7 de juny de 1995, es procedix a realitzar la votació
ordinària, respecte de les candidatures presentades, i realitzat l’escrutini es
produïx el resultat següent :

Candidata: Sra Neus Quiles Ramon. Nombre de vots a favor: cap.

Candidat: D. Miguel Angel Catalá Codoñer. Nombre de vots a favor: 13 vots.

En vista de tot això i del resultat produït, el Ple, per unanimitat dels membres
presents, que representa la totalitat del nombre legal de membres que integren la
Corporació, d’acord amb el que disposa l’art. 101.2 Llei Orgànica 6/1985, d’1 de
juliol, del Poder judicial, adopta de conformitat amb el dictamen emés per la
Comissió l’acord següent:

Primer. Triar com a Jutge de Pau titular a D. Miguel Ángel Catalá Codoñer,
major d’edat, amb D.N.I
i domicili en el carrer
del municipi de
Massanassa.

Segon. Remetre certificat del present acord al Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, Secretaria de Govern, als efectes de que
conferisca el respectiu nomenament, igualment d’acord amb la normativa
citada en el punt anterior.
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Tercer. Notificar el present acord als interessats que han presentat
sol·licitud, per al seu coneixement i efecte.

5. Aprovació del text del conveni de millora d’accessos amb l’Estació de Servici
Cary
Intervé l’Alcaldia per a assenyalar que el projecte de conveni per a la millora
d’accessos a La Zona Est del municipi, que va ser sotmés a la consideració del Ple
en sessió de 22 de novembre, ha patit diverses modificacions que requerixen d’un
nou pronunciament de la Corporació sobre la seua aprovació inicial.
[…/…]
Concloses les intervencions, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, acorda:
Aprovar amb caràcter inicial la nova redacció del projecte de conveni
urbanístic amb la Sra Caridad Ferrer Bonafont en els termes establits en
l’acord plenari adoptat en sessió de 22 de novembre de 2012.

6. Moció del Grup Esquerra Unida contra les taxes judicials
Pel Portaveu del grup Esquerra Unida, D. Andrés Alonso, es dóna lectura a la moció
presentada en el Registre General el dia 23 de gener contrària a l’aplicació de les
taxes judicials acordades pel Ministeri de Justícia.
[…/…]
Conclòs el debat i sotmés el punt a votació el Ple de l’Ajuntament per majoria
(cinc vots a favor, Grups Socialista, EU i Bloc –Compromís i huit abstencions del
Grup PP) aprova la moció presentada, la part dispositiva de la qual establix el
següent:

Primer. Des de l’Ajuntament de Massanassa, manifestem la nostra
disconformitat amb el contingut d’esta llei.
Segon. Exigir al Govern d’Espanya que retire esta llei i que s’aproven
mesures per a pal·liar el col·lapse en la justícia, que no passa per la
limitació de l’accés a la justícia.
Tercer. Traslladar dels acords d’esta moció al president del Govern, als
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Ministre de Justícia, i a les
organitzacions de Jutges per a la Democràcia, Unió Progressista de Fiscals i
Sindicat de Secretaris Judicials.
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