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Acords de la Sessió Ordinària de l'Ajuntament Ple celebrada en Primera 
Convocatòria el dia 25 d'octubre del 2012 

 
 
1.  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de 27 de setembre del 2012 

 
 
El Ple amb la correcció indicada, per unanimitat, acorda aprovar l'acta. 

 
 

2.  Modificació del finançament de l'annex d'Inversions 2012 
 
 
Intervé a continuació el ponent de la Comissió d'Hisenda, D. Francisco Comes, per a 
assenyalar que en ocasió de la liquidació econòmica de l'exercici pressupostari del 2011 
s'ha produït un romanent de Tresoreria que permet que les inversions que figuren en 
l'annex del Pressupost siguen finançades amb ingressos propis de la Tresoreria, evitant 
amb això haver d'acudir a préstecs en un moment actual en què la situació dels mercats 
financers genera uns increments en els tipus d'interés d'estes operacions amb el 
consegüent perjuí per a la Hisenda Local. 
 
[…/…] 
 
Conclosos els debats, el Ple de la corporació, per majoria absoluta (10 vots a favor, Grup 
Popular, Grup EU i Grup Bloc-Compromís; i 3 abstencions, Grup Socialista) acorda: 
 

Modificar el finançament de les inversions previstes en l'annex d'Inversions del 
Pressupost Municipal 2012 que passaran de finançar-se amb préstec a finançar-se a 
càrrec de finançament general. 

 
 
3. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 852/2012, relativa a la designació de 
Festes locals 2013 
 
Intervé l'Alcaldia Presidència per a assenyalar que davant de la necessitat manifestada 
per la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de publicar els calendaris laborals es 
va adoptar amb caràcter urgent la Resolució d'Alcaldia núm. 852 de 28 de setembre per 
la qual es va designar com a festes locals per a l'any que ve 2013, el dilluns dia 8 d'abril i 
el dilluns 24 de juny del 2013, festivitats estes, que han tingut sempre caràcter 
tradicional en este municipi ja que es corresponen amb la festivitat de Sant Vicent i de 
Sant Joan. 
 

El Ple de la corporació acorda, per unanimitat, ratificar el contingut de la 
Resolució  852 i en este sentit designar com a festes locals del municipi de 
Massanassa per a l'any 2013 el dia 8 d'abril i el 24 de juny. 

 
4. Incorporació al Fons Valencià per la Solidaritat 
 
Per Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i 
Hisenda favorable a l'adopció de l'acord d'ingrés com a soci del Fons Valencià per la 
Solidaritat de l'Ajuntament de Massanassa. 
 
[…/…] 
 
Conclòs el debat, sotmés el punt a votació, el Ple de la corporació per majoria absoluta 
(12 vots a favor, Grup Popular, Grup Socialista i Grup Bloc-Compromís; i una abstenció 
del Grup EU)  acorda: 
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Primer. Acordar l'ingrés com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat i acceptar 
els estatuts. 
 
Segon. Assumir el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a 
projectes de cooperació i conscienciació a realitzar per mitjà del Fons Valencià 
per la Solidaritat, així com per assegurar el seu funcionament. 
 
Tercer. Expressar la voluntat d'incrementar les responsabilitats econòmiques de 
cara al Tercer món acostant-les almenys al 0'7% del recursos pressupostaris propis 
recomanat per les nacions Unides. 
 
Quart. Designar com a representant de l'Ajuntament davant de l'entitat a D. 
Vicente Pastor Codoñer, i com a suplent, a la Sra Begoña Neva Villamor. 
 
Quint. Notificar el present acord a la presidenta del Fons Valencià per la 
Solidaritat. 

 
5. Control d'òrgans de govern: 
 

A. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 826/2012 a 904/2012 
 
El Ple de la corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder 
de l'expedient de Ple. 
 
B. Mocions dels Grups Polítics  
 

Moció del Grup Socialista en defensa de l'autogovern i de l'estat de 
benestar (Ref. núm. Registre 4088) 
 
Sotmés el punt a votació, El Ple de la corporació per majoria absoluta (12 
vots a favor, Grup Socialista, Grup Popular i Grup EU; i 1 vot en contra, 
Grup Bloc-Compromís) acorda: 
 

1. L'Ajuntament de Massanassa manifesta la validesa de l'autonomia i 
el compromís en la seua defén front els intents d'acabar amb el 
model d'una Espanya plural, diversa i solidària. 
 
2. Autonomia significa garantia de sanitat, educació, polítiques 
socials per a tots. I també reconeixement de la nostra identitat com 
a poble. 
 
3. Instar el president de la Generalitat a iniciar un diàleg amb els 
ajuntaments, tots els partits polítics, sindicats, associacions 
empresarials, i societat civil per a aconseguir un Acord en defensa de 
l'autogovern, de la consolidació de l'Estat de Benestar i la creació 
d'ocupació. 
 
4. Reclamar al Govern d'Espanya: 
 
A. Modificar el model de finançament autonòmic que resolga el 
tradicional greuge patit per la Comunitat en els anteriors models de 
finançament. 
 
B. Exigir la mitjana de finançament per ‘capita' en la inversió 
d'infraestructures als Pressupostos Generals de l'Estat. En el pròxim 
2013, especialment, perquè Corredor Mediterrani i l'AU a Alacant i 
Castelló siguen declarats actuacions d'interés principal, i per tant, es 
prioritze la seua assignació pressupostària. 
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Moció EU relativa a l'organització del Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere (Ref. Registre General núm. 3789) 
 
 

Concloses les intervencions, el Ple de la corporació per majoria 
absoluta (12 vots a favor, i 1 vot en contra, Grup Bloc-Compromís) 
acorda aprovar la moció presentada, modificada en el sentit reflectit 
en la proposta alternativa manifestada per l'Alcaldia. 

 
 

Moció EU relativa al projecte de modificació de la Llei de Règim Local 
(Ref. Registre General núm. 3790) 
 
 

A petició de la Presidència es retira la moció, interessant-se de la 
Secretaria la realització de les gestions que permeten conéixer el text 
de l'avantprojecte. 

 
 

Moció EU relativa al Pla Provincial d'Eficàcia Energètica en l'enllumenat 
públic (Ref. Registre General núm. 4.503) 
 
 
Pel portaveu del grup EU es dóna lectura íntegra de la moció en què 
expressa la seua oposició a l'adhesió del municipi al Pla Provincial d'Eficàcia 
Energètica que contempla l'adquisició centralitzada de lluminàries tipus 
Led's, la part dispositiva de la qual és la següent: 

 
1. Que l'Ajuntament de Massanassa emeta l'informe tècnic 
corresponent. 
 
2. Que no sol·licite la subvenció de les LED, per considerar ni el més 
eficaç ni el més necessari en estos moments, així com per les 
aparences d'il·legalitat o irregularitat que presenta. 
 
3. Que l'Ajuntament sol·licite l'import de la subvenció que ens 
correspon per a l'any 2012 i 2013 per a cobrir necessitats més 
necessàries i peremptòries, com per exemple ajudes socials o 
contractacions. 

 
Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament per majoria 
absoluta desestima l'aprovació de la Moció presentada pel Grup 
d'Esquerra Unida (Huit vots en contra, Grup PP, un vot a favor Grup 
EU i quatre abstencions, Grups Socialista i Bloc- Compromís). 

 


