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Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada 
en Primera Convocatòria el dia 28 de Febrer de 2013 

 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 31 de gener de 2013 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la sessió de 31 de 
gener de 2013.  

S’acorda incorporar la transcripció dels compromisos assumits pel grup PP en el 
debat de pressupostos (sessió plenària de 27 de desembre de 2012). 

  

“El portaveu del Grup Popular, Francisco A. Comes Monmeneu, en la seua 
intervenció accepta assumir els compromisos següents:  

Quant a la instal·lació de la caldera en el col·legi públic es compromet a 
estudiar-ho i a articular un procediment de col·laboració amb la 
Conselleria, al correspondre a a esta la competència per a executar esta 
instal·lació.  

El tema del parc de gossos, una vegada acreditat l’existència de demanada 
d’estes instal·lacions, es compromet a estudiar l’ampliació d’estes 
dotacions a l’altra part del poble o lluny d’on està ara. 

Respecte a increment de contenidors subterranis, assumix el compromís 
d’incrementar el número amb una dotació. 

Respecte a les subvencions, jo crec que al final les subvencions 
desapareixeran. Conforme està passant en altres Ajuntaments, segons 
pareix estan desapareixent. Es pot caminar en un sentit o en un altre cap a 
pobles veïns i allí estan desapareixent, nosaltres no les llevem, des d’un 
punt de vista econòmic es poden continuar donant. La concessió de 
subvencions des d’un punt de vista legal si es comprova, això és molt 
estricte, jo el que entenc és que vostés plantegen per què es donen 1 i no 2, 
i eixe aspecte es pot mirar, i ja els dic a vostés que segurament serà per a 
anar eliminant, però ho mirarem. El compromís ara s’assumix fermament. “ 

 

 

2. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de 
València i el Col·legi d’Advocats de València per a la prestació de servicis 
d’assessorament jurídic, mediació, intermediació i negociació sobre préstecs i 
arrendaments relatius a la vivenda habitual 

Per Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió d’Hisenda adoptat en 
sessió de 20 de febrer de 2013 favorable a l’adhesió al conveni de col·laboració 
concertat entre la Diputació Provincial de València i el Col·legi d’Advocats de 
València. 

[…/…] 
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Concloses les intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 

Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Massanassa d’adherir-se formal i 
expressament al conveni subscrit el 29 de gener de 2013 entre l’Excma. 
Diputació Provincial de València i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, 
per a la prestació dels Servicis d’Assessorament Jurídic, Mediació, 
Intermediació i Negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la 
vivenda habitual, acatant les obligacions i compromisos que d’això es 
deriven, de conformitat amb la seua normativa reguladora. 

 

 

3. Aprovació del Conveni amb l’entitat Caixa Popular per a la millora social i 
econòmica dels veïns de Massanassa 

Per Secretaria es dóna lectura a la proposta de conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Massanassa i l’entitat financera Caixa Popular per a l’exercici 
d’activitats que possibiliten la millora social i econòmica dels veïns del municipi de 
Massanassa. 

[…/…] 

Concloses les intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Massanassa i l’entitat financera Caixa Popular que té com a objecte 
promoure activitats que suposen una millora en les condicions socials i 
econòmiques dels veïns de Massanassa, facilitant el finançament a través de 
microcrèdits de projectes emprenedors, en la creació de xicotetes empreses 
i d’autoocupació. 

Segon. Facultar al Sr. Alcalde per a subscriure en nom de l’Ajuntament el 
conveni de col·laboració amb Caixa Popular. 

 

 

4. Aprovació programes i actuacions municipals considerats com a prestació de 
servicis obligatoris als efectes de la utilització de la contractació laboral 
temporal 

Per Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d’Economia, 
Hisenda i Personal adoptat en sessió de 20 de febrer en què es manifesta la 
conformitat a l’adopció d’acord plenari d’aprovació de programes i activitats 
municipals considerades com a prestació de servicis obligatoris susceptibles de ser 
executats per mitjà de la contractació de treballadors laborals temporals. 

En este punt de l’ordre del dia s’incorpora el portaveu del Grup Popular D. 
Francisco A. Comes Monmeneu, sent les 20.15h.  

[…/…] 
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Concloses les intervencions, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta (10 vots 
a favor, Grups PP, EU i Bloc-Compromís i tres abstencions del Grup Socialista) 
acorda: 

Considerar que els següents programes i actuacions municipals constituïxen 
una prestació de servicis obligatoris als efectes de la utilització de la 
contractació laboral temporal: 

 

PROGRAMES DESENROTLLATS PER L’ÀREA D’OBRES U SERVICIS 
URBANÍSTICS, CONSIDERATS COM A SERVICIS MÍNIMS D’ACORD AMB LA 
LEGISLACIÓ GENERAL CITADA: 

Obres de conservació i reparació de Vies Públiques 

Els treballs necessaris a realitzar són: 

 Renovació de voreres en mal estat (Perill de caigudes) i 
accessibilitat de les mateixes (Rebaixos de rastell per a accés de 
discapacitats).  

 Instal·lació d’embornals en calçades en zones d’embalsament 
d’aigües de pluja. 

 Reparació de clots en calçades (Perill d’accidents i de danys a 
vehicles i persones). 

 Reposició de trapes d’arquetes d’aigua i llum robades (Perill de 
caigudes). 

 Repintat de senyalització horitzontal (Passos zebra). 

Estimació anual de contracció de personal: 

 2 Oficials d’Obra cada trimestre (4 trimestres a l’any x 2 
Oficials). Total any 2013 - 8 Oficials d’Obra durant 3 mesos. 

 2 Peons d’Activitats Diverses cada trimestre (4 trimestres a l’any 
x 2 Peons).Total any 2013 - 8 Peons d’Activitats Diverses durant 
3 mesos.  

 1 Oficial de Pintura un trimestre (1 trimestre a l’any x 1 
Oficial).Total any 2013 - 1 Oficial de Pintura durant 3 mesos. 

 2 Peons de Pintura un trimestre (1 trimestre a l’any x 2 
Peons).Total any 2013 - 2 Peons de Pintura durant 3 mesos. 

Obres en la xarxa d’aigua potable del Nucli Urbà i Polígon Industrial. 

Els treballs previstos a realitzar són: 

 Detecció de fugues en la xarxa amb obertura de rasa en voreres i 
calçades i reparació de la canonada o vàlvula amb fuga. 
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 Instal·lació de vàlvules de tall per a sectorització de la xarxa. 

 Canvi de comptadors en mal estat. 

El personal necessari anual és de: 

 1 Oficial de Llanterneria (2 trimestres x 1 Oficial). Total any 
2013 - 2 Oficials de Llanterneria durant 3 mesos. 

Conservació de Zones Enjardinades en el Nucli Urbà i Polígon Industrial. 

Els treballs previstos a realitzar són: 

 Poda d’arbratge (primer trimestre i quart de l’any). 

 Plantació de faltes d’arbratge i noves plantacions (primer 
trimestre i quart de l’any). 

 Tractaments Fitosanitaris (palmeres, plantes i arbratge tot 
l’any). 

 Preparació de praderies de gespes amb engravat i ressembrats 
(segon i tercer trimestre de l’any). 

 Tall de tanques (segon i tercer trimestre de l’any). 

 Neteja, desbrossament i reg de jardins i escocells de les zones 
enjardinades i de l’arbratge de les vies públiques (tot l’any). 

 Reparació de regs i aspersors de jardins i arbratge i neteja de 
séquies del sòl urbà (tot l’any).  

Reposició de lluminàries de l’enllumenat públic 

El personal necessari anual és de: 

 2 oficials electricistes en 2 períodes de contractació trimestral. 

 

PROGRAMES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ 

S’autoritzen les contractacions temporals que resulten necessàries per a 
l’execució de Programa de Formació Permanent d’Adults cofinançat per la 
Diputació Provincial.  

 

PROGRAMES DE L’ÀREA D’ESPORTS 

La contractació temporal es limitarà a aquells programes que en compliment 
del que disposa la Llei 2/2011, de 22 de març, tinguen relació directa amb 
la promoció esportiva principalment dirigida a població escolar i a la 
població amb majors necessitats socials (Art. 7.3 c), en les següents 
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activitats i categories esportives quan així ho requerisca l’increment de la 
demanda social: un Monitor de Judo i un monitor de Psicomotricitat. 

Relacionat amb la prestació obligatòria d’Activitats o instal·lacions culturals 
i esportives (art. 25.3m de la LBRL) s’autoritzarà la contractació laboral de 
dos treballadors per al servici de taquilles durant la temporada d’obertura 
de la piscina. 

La contractació de monitors de natació es realitzarà per mitjà de contracte 
administratiu de prestació de servicis. 

 

PROGRAMES DE L’ÀREA DE SERVICIS SOCIALS 

Les contraccions temporals hauran de limitar-se a les que resulten 
necessàries per a l’adequada prestació dels servicis socials generals i es 
limitaran a substitució reglamentària (Vacacions, permisos i llicències) dels 
treballadors fixos en plantilla adscrits a estos servicis (Treballadora social i 
Auxiliar d’Ajuda a domicili). Amb caràcter excepcional podran autoritzar-se 
contractacions per a la realització de programes socials amb finançament 
específic d’altres Administracions. 

 

PROGRAMES DE SEGURETAT CIUTADANA 

Dins dels límits establerts en les Lleis de Pressupostos, s’autoritza el 
nomenament interí en places actualment vacants. 

 

SERVICIS ADMINISTRATIUS 

S’autoritza la realització d’un nomenament interí per a l’execució de 
programes de caràcter temporal relacionats amb la gestió i inspecció 
tributàries. 

En l’Àrea Administrativa de Servicis Generals s’autoritza un nomenament 
interí en els supòsits en què siga necessari substituir al titular del lloc 
davant d’una situació d’incapacitat temporal de llarga duració. 

 

 

5. Control d’òrgans de govern 

a. Dació de comptes de les resolucions d’Alcaldia núm. 83/2013 a 194/2013 

Se n’adona de les resolucions d’Alcaldia núm. 83/2013 a 194/2013 que es troben 
en l’expedient de Ple. 
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b. Mocions de Grups Polítics: 

 

 Moció del Grup Esquerra Unida. Ref. Registre 478 de 7/02/2013 

Pel portaveu de l’Esquerra Unida, Andrés Alonso Arévalo, es dóna lectura a la 
moció per la qual s’interessa del Ple l’adopció d’acord instant la realització de 
reformes legislatives per a lluitar contra la corrupció, la part dispositiva de la qual 
conté la següent proposta d’acord: 

1. Instar al Congrés dels Diputats a realitzar les reformes legislatives 
oportunes per a lluitar contra la corrupció (seguint les recomanacions 
específiques per a Espanya del Grup d’Estats contra la corrupció del Consell 
d’Europa): 

Canvis en el Codi Penal per a definir responsabilitats penals als corruptes, 
canvis en la Llei de Contractes de l’Administració Pública per a garantir la 
transparència i la igualtat d’oportunitats, canvis en la Llei Electoral per a 
limitar el cost de les campanyes electorals, canvis en la Llei de Finançament 
de Partits Polítics per a limitar les donacions anònimes i millorar el control 
de les subvencions públiques. 

2. Fer més transparent la gestió municipal. (Les decisions de l’Ajuntament 
han de publicitar-se sempre per mitjà de les xarxes socials, fent que el 
ciutadà guanye confiança en la gestió dels seus representants) 

3. Fomentar l’obertura d’actes públics. (Les dades en mans dels 
ajuntaments són PÚBLIQUES, perquè totes les gestions són realitzades 
partint de diners públics, és a dir, la qual cosa aporta el ciutadà, i per tant, 
eixes dades han d’estar a disposició de forma permanent i sense traves, 
agilitzant tots i cada un dels processos implicats en este objectiu. Han de 
ser dades estructurats, llegibles, utilitzables) 

4. L’Ajuntament de Massanassa demana la dimissió immediata del president 
del govern i la convocatòria d’eleccions generals per a regenerar la 
democràcia. 

5. Traslladar dels acords als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
al president del Govern. 

[…/…] 

Concloses les intervencions el Ple, per majoria absoluta (5 vots a 
favor, Grups Partit Socialista, Esquerra Unida i Bloc-Compromís i 8 
vots en contra, Grup PP), desestima la Moció presentada.  
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 Moció del Grup Esquerra Unida. Ref. Registre 479 de 7/02/ 2013 

Pel portaveu de l’Esquerra Unida, D. Andrés Alonso Arévalo, es dóna lectura a la 
moció per la qual s’interessa del Ple l’adopció d’acord interessant la realització 
d’actuacions de seguretat en els parcs infantils del municipi, la part dispositiva 
dels quals conté la següent proposta d’acord: 

a) Que es tanquen tots els parcs infantils, de manera semblant a com ho 
està el de la plaça Camp de Túria, per a evitar l’entrada d’animals i 
mantindre una major higiene, alhora que oferiria més seguretat als 
xiquets/as que estarien més protegits. 

b) Que es posen uns cartells prohibint la seua utilització a persones adultes 
així com la seua mala utilització. 

c) En el parc infantil del carrer Nou d’Octubre proposem a més que 
s’instal·len bancs en la seua proximitat perquè els pares i mares puguen 
estar prop dels seus fills/as i així vigilar-los millor. 

[…/…] 

Atenent a les intervencions produïdes el Ple, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció presentada quant a la implantació d’estes mesures 
amb caràcter genèric, sent la seua implantació objecte d’estudi 
detallat per la Comissió Informativa corresponent. 

 

 Moció del Grup Socialista. Ref. Registre 513 de 8/02/2013 

Per la Regidora del Grup Socialista, Sra Olaya Sánchez Martínez, es procedix a la 
lectura íntegra de la Moció en defensa de l’Escola Pública. 

[…/…] 

Concloses les intervenció i sotmés el punt a votació Ple per majoria absoluta 
(10 vots en contra, Grups: PP, Esquerra Unida i Bloc-Compromís i 3 vots a 
favor,  Grup Socialista) desestima la moció presentada.  

 

 Moció del Grup Socialista. Ref. Registre 514 de 8/02/2013 

Per la Regidora del Grup Socialista, Sra Olaya Sánchez Martínez, es procedix a la 
lectura íntegra de la Moció en defensa de l’adopció de mesures de participació 
ciutadana, la part dispositiva de la qual conté el pronunciament següent: 

1. Presentem una nova proposta per a impulsar la participació ciutadana, 
que suposarà un avanç molt important quant a llistats de participació, que 
permetria a les associacions, presentar les seues propostes al Ple de 
l’Ajuntament. Si s’aprovara esta proposta, s’hauria de regular la forma, amb 
la participació de totes les associacions. 
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2. Estes associacions, de caràcter social del municipi, podran fer ús dels 
locals municipals que es posen a disposició i que es puguen utilitzar de 
forma habitual, distribuint-se els dies d’ús de les activitats. 

3. Que no s’aporten ajudes a associacions d’àmbit de deteriorament o 
vexació a animals o al seu maltractament i així a totes de caràcter violent. 

4. Que totes les ajudes o subvencions públiques que se sol·liciten per part 
de les associacions, han de presentar un projecte real, tant econòmic com 
d’objectius anuals, que identifiquen el seu perfil. 

5. Han de tindre un registre fiscalitzador de tots els seus moviments i 
activitats (facturació, contractació de personal), comprometent la seua 
predisposició cultural i dinàmica del poble de Massanassa.  

6. Que les subvencions o ajudes siguen només a col·lectius i associacions que 
estiguen empadronats a Massanassa. 

7. Són les administracions públiques les que han de potenciar com a motor 
econòmic, incentivant fiscalment a autònoms i emprenedors bonificar del 
pagament a la Seguretat Social en el seu primer any i establir un barem de 
cotes a la Seguretat Social, per a autònoms que estiguen en dificultats, en 
funció de la seua facturació, que els permeta continuar complint amb les 
seues obligacions tributàries i evitaria la destrucció d’ocupació i es posaria 
fre a la creació de l’economia submergida. 

La prioritat és que es garantisca la qualitat de vida, fomentant cooperatives 
i empreses socials, de manera que els parats tinguen prioritat en les 
adjudicacions i concessions públiques de l’administració, en este cas, de 
l’Ajuntament. 

[…/…] 

Conclòs el debat, el Ple per majoria absoluta (10 vots en contra Grups PP, 
Esquerra Unida i Bloc-Compromís i 3 vots a favor Grup Socialista) desestima 
la moció presentada. 

 

 Moció del Grup Popular. Ref. Registre 611 de 14/02/2013 

Pel portaveu del Grup Popular, Sr. Francisco A. Comes Monmeneu, es dóna lectura 
a la moció per la qual s’interessa l’adopció de mesures legislatives per a lluitar 
contra la corrupció, la part dispositiva de la qual establix el següent: 

1. Instar en el Congrés dels Diputats a realitzar les reformes legislatives 
oportunes per a lluitar contra la corrupció realitzant canvis en el Codi Penal 
per a definir responsabilitats penals als corruptes. 

2. Mostrar el màxim menyspreu i màxima condemna cap a totes aquelles 
persones, partits o entitats públiques que aprofitant-se dels seus càrrecs 
públics i poder polític o econòmic, proximitat als que ho ostenten, 
informació privilegiada o qualsevol altra raó, han portat o ho estan fent 
pràctiques corruptes d’aprofitament de la seua situació per a lucrar-se amb 
els diners públics o privats dels ciutadans que es troben desprotegits davant 
d’ells. 
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3. Instar que la resposta dels partits polítics davant de les accions corruptes 
siga ràpida, clara i nítida, respectant el dret constitucional a la presumpció 
d’innocència. 

4. Traslladar estos acords a tots els grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes, a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Senat. 

El ponent defén la moció presentada reiterant que considera que el 99% de 
les persones que exercixen una activitat política són honrats i que es 
dediquen a l’exercici de la funció pública amb l’exclusiva finalitat de 
satisfer els interessos generals. 

El portaveu del Grup Socialista, indica que la moció presentada és un 
conjunt de paraules sense contingut real al considerar que l’única forma de 
regenerar la vida política és prendre mesures reals immediates que 
permeten que la gestió pública es caracteritze per la seua transparència, 
per a la qual cosa s’han d’adoptar les mesures següents: 

Tota informació relacionada amb gestió pública ha d’estar exposada de 
manera visible perquè puga ser fàcilment consultada per aquell ciutadà que 
ho desitge. 

Compromís del nostre Ajuntament de facilitar l’accés a tota informació 
municipal per a això s’utilitzaran tot tipus de canals: web, megàfons, 
exposició pública, etc. 

Informació sobre la corporació municipal i organització de l’Ajuntament. 

Transparència en economia-financera, contractes de servicis i obra pública, 
subvencions públiques. 

Publicar en la web municipal declaracions de béns i interessos dels càrrecs 
públics 

Permetre que l’oposició forme part de les meses de contractació i exposar 
públicament els contractes d’empreses 

Prohibir la recepció d’obsequis o invitacions personals a càrrecs públics.I, 
finalment, la dimissió de qualsevol dels seus membres en cas de poder ser 
imputat per delictes relacionats amb l’exercici del seu càrrec 

[…/…] 

Conclosos els debats, sotmés el punt a votació, s’aprova per majoria 
absoluta, a l’haver-se obtingut 10 vots a favor, Grups PP, Bloc i Esquerra 
Unida, i tres abstencions del Grup Socialista. 
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 Moció del Grup BLOC-Compromís. Ref. Registre 706 de 
21/02/2013 

Pel portaveu del Grup Bloc-Compromís, D. Josep Nàcher i Ferrer, es dóna lectura a 
la moció presentada en defensa del comerç local.  

[…/…] 

Concloses les intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció amb el vot favorable de tots els membres. 

1. L’Ajuntament de Massanassa rebutja l’ampliació de llibertat d’horaris 
comercials desenrotllada pel Reial Decret Llei 20/2012. 

2. L’Ajuntament de Massanassa crearà una comissió formada per tots els 
partits amb representació en l’Ajuntament i per les organitzacions 
empresarials que representen al sector, que desenrotllen les accions 
necessàries quant a horaris i altres mesures, que respecten el teixit 
comercial local, dins del seu àmbit. 


