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Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
Primera Convocatòria el dia 21 de Juny de 2010 

 
 
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia nº 513/10 a 613/10 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder 
de l'expedient. 
 
L'Alcaldia expressa la voluntat d'alterar l'orde del dia amb la finalitat que puga 
incorporar-se a la sessió el ponent de la comissió d'Hisenda, D. Francisco A. Menges 
Monmeneu, passant a debatre i la votació del punt següent: 
 
 
6. Adhesió al conveni 'INTERNET EN LES BIBLIOTEQUES' entre l'Entitat Pública 

RED.ES i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 

 
Primer.- L'adhesió de l'Ajuntament de Massanassa al conveni marc de 
col·laboració subscrit per l'entitat pública empresarial RED.ES i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies el 3 de febrer de 2010 per al 
foment de la societat de la informació en les xarxes de telecentres. 
 
Segon.- Assumir els costos derivats de les actuacions que l'entitat pública 
empresarial RED.ES porte a efecte en virtut d'este acord en el Telecentre 
ubicat en la Biblioteca Pública Municipal (IB46470C) des de l'1 de gener de 
l'any actual. 
 
 

3. Modificació Base núm. 30 d'Execució del Pressupost Relativa a les 
Assignacions a Membres de la Corporació 

 
El Ple de la Corporació per unanimitat, acorda: 

 
Primero.- Aplicar de conformitat amb el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de 
maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del 
dèficit públic la minoració establida en les assignacions dels membres de la 
Corporació, modificant la Base 30a d'Execució del Pressupost, quedant esta 
redacteu com seguix: 
 
 
Base 30ª.- Assignacions a Membres de la Corporació. 
 
De conformitat amb el que establixen els articles 75 de la Llei Reguladora 
de les Bases del Règim Local, llei 7/85, de 2 d'abril i el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/86 de 28 de Novembre, esta entitat local determina 
per acord plenari les retribucions i indemnitzacions als seus membres 
electius. 

 
1.- Relació de càrrecs corporatius amb dedicació exclusiva: 
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Càrrec Concepte de referència Import anual (€) 
De 01-06 al 
31-12-2010 

Alcaldia Salari base grup A (*) 15.891,54 9.522,08 

 Complement destí nivell 28 11.990,30 7.365,47 

 Complement específic E044 
(**) 

13.539,94 7.815,85 

 Total anual 41.421,78 24.703,40 

 
 
(*) Import establit en Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
2008, incloent les pagues extres. 
 
(**)Import establit en Llei de Pressupostos de la Generalitat 
Valenciana per a 2008, incloent les pagues extres. 
 
Els dits imports es percebran en cada exercici actualitzats en virtut 
de la corresponent Llei de Pressupostos, en els mateixos termes que 
els aplicats per als funcionaris. No obstant això, donada la situació 
de crisi econòmica que es viu en estos moments, es considera 
convenient no aplicar l'actualització de la Llei de Pressupostos per a 
l’exercici 2010. 
 
 
2.- Assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de que formen part: 
 

Òrgan col·legiat 
Assignació 

(€) 
A partir de 
01-06-10 Observacions 

Comissió informativa en 
qualitat president de la 
mateixa 

260,00 246,00 
Per assistència, amb un 
màxim d’1 al mes 

Comissió informativa, resta 
de membres 

63,00 60,00 Per assistència se percebran 
màxim 3 al mes 

Comissió Govern 94,00 89,00 Per assistència, con un 
màxim de 2 al mes 

Ple en qualitat de portaveu 
de grup municipal 

260,00 246,00 Per assistència 

Ple, resta membres 
Corporació 156,00 147,00 Per assistència 

 
 
Segon.- Que estes modificacions entren en vigor a partir del pròxim 1 de 
juny d'enguany. 
 
 

4. Aprovació Expedient de Modificació de Crèdits S.C. 1/2010 
 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta a l'haver-se produït 8 vots a favor 
(Partit Popular) i 5 vots en contra (Partit Socialista) acorda: 

 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient S.C 1/10 de modificació de crèdit 
del Pressupost Municipal per mitjà d'un suplement de crèdit sobre les 
partides que s'indiquen a continuació: 
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INGRESSOS 
 

Partida Denominació SDO. Anterior Modificac. SDO. Definit. 

87010 Rte. Tresoreria per a 
despeses Generals 

0 € 941.500 € 941.500 € 

 
Total 941.500 € 
 
 

DESPESES 
 

Partida Denominació SDO. Anterior Modificac. SDO. Definit. 

23200-480 Atenc. Benèfiques 
Convenc. Socials 

130.000 200.000 330.000 

15000-131 
Laboral 
Temporal 
Urbanisme 

47.359,02 300.000 347.359,02 

92000-212 
Conservac. i 
Reparac. Edificis 
Públics 

50.000 50.000 100.000 

45300-210 
Conservac. I 
Reparac. Víes 
Públiques 

45.000 50.000 95.000 

45300-619 Repavimentac. 
diversos carrers 

45.000 50.000 95.000 

34200-212 
Conservac. i 
Reparac. 
Poliesportiu 

15.000 15.000 30.000 

15550-625 

Equipament 
Zones 
Rotacionals, 
R.I.2009 

37.199,54 75.000 112.199,54 

13000-120 
Retribuc. 
Bàsiques 
Seguretat 

226.041,63 20.000 246.041,63 

13000-121 
Retribuc. 
Complement. 
Seguretat 

354.773,64 30.000 384.773,64 

22100-160 Quotes socials 728.299,90 127.500 855.799,90 

33400-226 Activitats 
Culturals 33.600 24.000 57.600 

 
Total 941.500 € 
 
 

Segon.- Declarar necessaris i urgents els referits despeses i la insuficiència 
d'altres mitjans de finançament. 
 
Tercer.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de 
quinze dies hàbils a comptar del següent de la seua publicació en el BOP, 
posant a disposició del públic la documentació corresponent, perquè 
durant el mencionat termini els interessats puguen examinar-la i presentar 
reclamacions davant del Ple de la Corporació. 
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Quart.- Que es de compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i 
suggeriments que es formulen, que si és el cas es resoldran en el termini 
d'un mes. Si en el termini d'exposició al públic no s'hagueren presentat 
reclamacions la present modificació s'entendrà aprovada definitivament. 
 
Quint.- Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la 
mateixa per capítols en el tauler municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
 

5. Modificació de l'Ordenança Reguladora del Subministrament d'Aigua de 
Consum Públic 

 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda posposar a una altra sessió plenària 
l'aprovació d'este expedient que serà novament dictaminat per la Comissió 
informativa d'Hisenda. 

 
 


