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Acords de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
Primera Convocatòria el dia 19 d’Abril del 2012 

 
 

 
1. Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió de 8 de març del 2012 
 
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per unanimitat 
de tots els membres del Ple. 

 
2. Acord de suspensió temporal del Projecte d’Actuació Integrada de la UE La 
Dama 

 
Es dóna lectura pel Secretari del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d'Urbanisme per la qual s'eleva a la consideració del Ple l'adopció d'acord de la 
suspensió temporal de les obres d'Urbanització previstes en el Programa 
d'Actuació Integrada de la UE La Dama. 

 
[…/…] 

 
Concloses les intervencions, 

 
Atenent als següents antecedents i raonaments jurídics: 
 
En execució del Pla Parcial del Sector “La Dama”, l'Ajuntament Ple va procedir el 
dia 18 de setembre de l'any 2008 a l'aprovació d'un Programa d'Actuació Integrada 
per gestió directa municipal que incorporava els Projectes de Reparcelación i 
Urbanització. 
 
El Programa no establia un període de vigència determinat, indicant que les obres 
d'urbanització s'iniciarien en el termini d'un mes des de l'aprovació definitiva. 
 
Les dificultats manifestades pels propietaris per a obtenir finançament per al 
pagament en metàl·lic de les quotes d'urbanització com a conseqüència de la 
situació de crisi econòmica actual, ha determinat que s'haja produït una demora 
en la iniciació del procés d'urbanització, incomplint-se amb açò els terminis que 
amb caràcter de norma supletòria estableix l'art. 332 del Decret 67/2006, de 19 
de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió 
Territorial i Urbanística (ROGTU). 
 
Mitjançant Decret Llei 2/2011, de 4 de novembre, del Consell, de Mesures 
Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques, en la 
seua Disp. Trans. 1ª s'ha previst una regulació específica per a la suspensió 
temporal dels programes que es troben en execució a l'entrada en vigor del 
decrete llei citat, quan causes justificades d'interès públic o la viabilitat 
econòmica de l'actuació així ho aconsellen.  
 
La prolongació de la crisi econòmica aconsella adoptar acord exprés de suspensió 
de l'inici de les obres d'urbanització previstes en el Programa, amb una durada de 
dos anys, prorrogables per altres dos anys més com a màxim. 
 
Vist l'expedient instruït, de conformitat amb el dictamen emès per la Comissió 
Informativa d'Urbanisme, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta (9 vots a 
favor dels grups PP i EU; 3 abstencions, Grup Socialista, i un vot en contra Grup 
Bloc-Compromís) acorda: 
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Primer. Suspendre per dos anys l'inici de les obres d'Urbanització prevista en 
el Programa d'Actuació Integrada de gestió directa municipal, de la Unitat 
d'Execució La Dama. 
 
Segundo. Notificar a la Gerència del Cadastre per comportar una situació 
urbanística de inedificabilidad dels terrenys de caràcter temporal que 
incideixen durant la vigència en l'assignació de percentatges correctors 
reflectits en la normativa tècnica de valoració cadastral abans referenciada i 
l'aplicació de la qual determinaria una disminució del valor cadastral dels 
terrenys. 
 
Tercer. L'acord de suspensió haurà de ser exposat al públic per un termini de 
quinze dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
corresponent, i amb simultània audiència, pel mateix termini, als propietaris i 
titulars de drets i deures afectats per l'actuació. 
 

 
3. Aprovació de la pròrroga del conveni suscrit entre la Diputació de València i 
l’Ajuntament de Massanassa per al manteniment del Centre Municipal de 
Formació de Persones Adultes per al període d’un any 
 
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
al Ciutadà pel qual s'interessa l'adopció de l'acord de pròrroga del Conveni. 
 
[…/…] 
 
Conclosos els debats, 
 
Vista la comunicació de l’Àrea de Benestar i Educació de la Diputació Provincial de 
València en la qual s’informa de la possibilitat de prorrogar el Conveni de 
Col·laboració amb l'Ajuntament de Massanassa per al manteniment del Programa 
Municipal de Formació de Persones Adultes, estenent la seua vigència al període 
coincident amb el curs escolar 2012-2013. 
 
Atenent al dictamen emès per la Comissió Informativa en sessió de data 13 d'abril 
de 2012, el Ple de la Corporació per unanimitat acorda: 
 

Manifestar a la Diputació de València la voluntat municipal de prorrogar pel 
període d'un any, curs escolar 2012-2013, el conveni concertat per al 
manteniment del Programa de Formació Permanent d'Adults. 
 

 
4. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN 
 

a. Dació de comptes de les Resolucions d’Alcaldia núm. 158/2012 a 
316/2012 

 
Intervé la Portaveu del Grup Socialista per a sol·licitar aclariment sobre el 
contingut de les següents: 
 

Pel que fa a la nº 162, el detall de l'adquisició de maquinària de 
jardineria. 
 
En relació a la nº 172, la justificació dels costos per import de 91.000 
euros destinats a retribuir diversos treballs relacionats amb la gestió 
de l'Impost de Béns Immobles, en considerar que l'elevat cost dels 
mateixos incidirà en la càrrega fiscal dels veïns. 
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Pel que fa a la preguntes formulades l'Alcaldia expressa la seua 
voluntat d'informar-li sobre el detall del subministrament de 
maquinària, alhora que indica que els imports destinats a la revisió 
cadastral són una mera previsió i en tot cas no van a afectar a la 
càrrega fiscal, que només es veurà modificada pels increments de 
tipus establits a nivell nacional. 

 
b. Mocions dels Grups Polítics 

 
I) Moció en defensa de l’agricultura valenciana 
 
Per la Portaveu del Grup Socialista Dª Vicenta Porcar, es dóna lectura a 
la Moció que presenta aquest grup amb referència en el Registre 
General nº 1421, referida a la defensa de l'agricultura valenciana i la 
part dispositiva de la qual estableix el següent: 
 

“ 
1. Sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana que liquide 

urgentment els deutes pendents corresponents a les ajudes 
concedides als agricultors durant els anys 2010 i 2011. 

2. Sol·licitar al Govern d'Espanya la modificació de la Llei 
87/1978, de 28 de desembre, d'assegurances agràries 
combinats perquè es de cabuda a un assegurança d'ingressos 
d'explotació que cobriria les pèrdues no controlables per 
l'agricultor. 

3. Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació que 
realitze els informes pertinents sobre els danys i pèrdues patides 
pels agricultors per motius de baixades de les produccions 
agrícoles o dels efectes de les condicions adverses perquè 
servisca de justificació del següent punt. 

4. Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda l'aplicació del mòdul zero en la 
declaració del IRPF a tots els agricultors i ramaders que han patit 
la baixada dels preus o els efectes de les condicions adverses 
derivades del clima durant l'any 2011. 

5. Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda l'exempció de l'Impost de Béns 
Immobles rústic per a tots aquells termes municipals de la 
Comunitat Valenciana on s'hagen registrat gelades d'importància 
en els anys 2011-2012, compensant ràpidament, i per mitjà de 
dotació pressupostària suficient, esta pèrdua de finançament que 
patixen les corporacions locals. 

6. Sol·licitar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social la 
condonació del pagament de deu quotes de Seguretat Social 
dels treballadors autònoms del sector agrari. 

7. Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació que 
ajude a la millora de les explotacions agrícoles, dotant 
pressupostàriament i publicant la corresponent normativa 
d'ajudes a la millora de les explotacions agràries, conegudes 
com a Plans de Millora. 

8. Sol·licitar a l'Institut de Crèdit Oficial la posada en marxa de 
crèdits bonificats al 100 % per a tots els agricultors i ramaders 
que s'hagen vist afectats per esta conjuntura adversa. 

9. Traslladar este acord als ministeris d'Economia, Hisenda i 
Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i a la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació i als principals organitzacions 
professionals agràries de la Comunitat Valenciana.” 
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[…/…] 
 
Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta 
desestima l'aprovació de la Moció presentada en haver-se produït 8 vots 
en contra (Grup PP), 3 vots a favor (Grup Socialista) i 2 abstencions 
(Grups EU i Bloc-Compromís). 

 
II) Moció instant la retirada del Reial Decret Llei 3/2012 de 10 de 
febrer 
 
Per la Portaveu del Grup Socialista Dª Vicenta Porcar, es dóna lectura a 
la Moció que presenta aquest grup, la part dispositiva de la qual 
estableix el següent: 

 
“1. El Ple Municipal de l'Ajuntament insta al Govern d'Espanya a 
presentar en el Congrés dels Diputats un projecte de llei 
alternatiu i pactat amb els agents socials i les forces polítiques 
que tinguen com a objectiu la creació d'ocupació de qualitat i 
estabilitat en l'ocupació. 
 
2. El Ple Municipal de l'Ajuntament traslladarà la següent Moció 
al president del Govern, a la ministra d'Ocupació, al president 
del Congrés dels Diputats, als/les portaveus dels Grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i a les/els representants 
dels agents socials.” 

 
[…/…] 
 
Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta 
desestima l'aprovació de la Moció presentada en haver-se produït 9 
votes en contra (Grups PP i Bloc -Compromís), i 4 vots a favor (Grups 
Socialista i Esquerra Unida). 

 
III) Moció de reclamació del pagament de deutes contrets per la 
Generalitat Valenciana amb el municipi de Massanassa 
 
Pel Portaveu del Grup Polític Esquerra Unida es dóna lectura íntegra a 
la Moció presentada el dia 10 d'abril amb referència núm. 1584 del 
Registre General. 
 
[…/…] 
 
Conclosos els debats, el Ple de la Corporació per unanimitat acorda 
aprovar la Moció referida a la reclamació del pagament de deutes 
contrets per la Generalitat Valenciana amb el municipi de Massanassa, 
la part dispositiva de la qual estableix el següent: 

 
“Exigir a la Generalitat Valenciana que satisfaça com més 
prompte millor els deutes que té pendents amb aquest 
Ajuntament i que ascendeixen a un total d'1.356.633,30 euros, 
segons el detall següent: 

 
934.889,33 € TRANSFERENCIA APOYO INVERSIÓN, AUDITORIO 
MUNICIPAL, ANUALIDADES 2009-2010 Y 2011 
 
6.542,97 € PLAZA AJARDINADA ALQUERÍA DE SORIA. PLAN DE 
MEJORA DE MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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15.000,00 € PLAN ACTUACIÓN ACCESIBILIDAD 2010 
 
49.542,12 € SUBVENCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE RESURRECCIÓN 
 
11.011,56 € SUBVENCIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN 
A FAMILIA E INFANCIA (PENDIENTE DE COMPENSAR CON 
APORTACIÓN SEAFI 2010) 
 
11.376,29 € SUBVENCIÓN SEAFI GESTIONADA POR AYUNTAMIENTO 
DE ALBAL (PENDIENTE DE COMPENSAR POR AYUNTAMIENTO DE 
ALBAL) 
 
2.665,20 € EXPEDIENTE Nº 2RGC46A165/2011 
 
12.597,30 € SUBVENCIÓN PROGRAMA PEDAGÓGICO 
 
26.393,37 € RESOLUCIÓN 14/06/2011 AYUDAS EPA 2011 
 
9.698,00 € SUBVENCIÓN 2011 PROGRAMA SEAFI PENDIENTE 
COMPENSAR (INGRESAR POR AYUNTAMIENTO DE ALBAL) 
 
TOTAL 1.079.715,14 EUROS 
 
Que el SERVEF realitze els següents pagaments dels deutes que 
manté amb aquest Ajuntament: 
 
7.895,95 € PARTE TALLER FORMACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
DE PINTOR 39/2010/12/46 
 
72.063,77 € TALLER FORMACIÓN PARA CONTRATACIÓN PINTOR 
39/2010/12/46 
 
11.889,61 € PROGRAMA EMCORP 2010/478/46 
 
30.936,46 € SUBVENCIÓN EMCORP 2010/287/46 
 
13.405,13 € SUBVENCIÓN EMCORJV/2011/225/46 
 
6.336,92 € EPAMER 2011 
 
22.110,93 € SUBVENCIÓN SERVEF ILIOBE/2011/74/46 
 
20.284,00 € PROGRAMA SUBVENCIÓN AEDL EMPAO1/2011/309/46 
 
76.801,44 € TALLERES DE FORMACIÓN PARA CONTRATACIÓN 
PINTOR 39/2011/64/46 
 
15.193,95 € AUXILIAR DE ENFERMERIA DE GERIATRIA 
2010/1397/46 
 
TOTAL: 276.918,16 €” 

 
 


