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Acords de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
Primera Convocatòria el dia 25 d’Abril de 2013 
 

1.  Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 27 de març de 2013 

A petició del Ple de l'Ajuntament s'acorda completar la referència en la votació 
de les sigles del Grup Socialista amb la referencia PSPV en lloc de la quE figura 
com a Grup PS. El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l'acta de 
la sessió de 27 de març de 2013 amb la correcció indicada. 

2. Actualització de l’Inventari 2012 

Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió d'Hisenda pel qual 
sol·licita l'aprovació de l'expedient d'actualització de l'Inventari que reflecteix les 
variacions produïdes durant l'any 2012.  

[…/…] 

Finalitzat el debat, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar 
l'expedient d'actualització de l'inventari referit a l'exercici de 2012. 

 

3. Proposta de declaració de Reserva de la Biosfera de l’Albufera de València 

El Portaveu del Grup Bloc-Compromís demana la retirada d'aquest punt de l'ordre 
del dia i que siga sotmès novament a dictamen de la Comissió Informativa, ja que 
la proposta que s'incorpora a l'expedient correspon a un dictamen emès en el 
període del mandat de l'anterior Corporació, en el qual el seu Grup no estava 
representat. 

L’Alcaldia accepta la retirada de l’ordre del dia per al posterior debat. 

 

4. Control d’òrgans de govern 

 

4.1 Dació comptes de les Resolucions d’Alcaldia núm. 309/2013 a 409/2013. 

A petició de D. Felipe Medina Gómez (Grup Socialista) es dóna lectura a les 
Resolucions 324 i 349/2013. 

Conforme al sol.licitat per Dª Olaya Sánchez Martínez (Grup Socialista) es dóna 
lectura a la Resolució núm. 330/2013. 

Es pospon el debat per al torn de precs i preguntes.  
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4.2 Mocions 

4.2.1 Moció del Grup Socialista. Registre Entrada 1385 de 11 d’abril. 
PROPOSTA DE TRANSPARÈNCIA, ÈTICA I INTEGRITAT 

Pel portaveu del Grup Socialista es procedeix a la lectura íntegra de la moció, la 
part dispositiva de la qual estableix el següent: 

 Que es prenguen les mesures per a garantir la transparència de la 
gestió municipal del nostre poble, comptant amb Internet per a la seua 
difusió, així com la utilització de la web, utilitzant tots els canals amb els 
quals explica l'Ajuntament (megafonia, exposició pública) per a garantir el 
fàcil accés de tots/es els ciutadans/es. 

 Donar informació sobre la Corporació municipal i l'organització de 
l'Ajuntament, fent constar des del primer a l'últim el que rep de 
salari/retribució (inclosos els/les regidors/es). 

 Transparència económico-financera de l’Ajuntament. 

 Transparència en les contratacions de tots els servicis. 

 Transparència en materia d’urbanisme i obres públiques. 

 Exposar públicament els contractes amb les empreses, inclosos els 
contractes menors. 

 Publicar en el web de l’Ajuntament la declaració de béns dels càrrecs 
públics. 

 Prohibir la recepció d’obsequis o invitacions personals als càrrecs 
públics. 

 Permetre als regidors/es participar en la mesa de contractació i 
negociació. 

 L’ accés a la informació municipal en totes les dimensions. 

 I es deuria d’aprovar per tots/es els representants institucionals la 
dimissió immediata de qualsevol càrrec públic, en cas de ser imputat per 
delicte relacionat amb el càrrec. 

[…/…] 

 

Conclòs el debat i sotmés el punt a votació, el Ple per majoria 
desestima la moció presentada (6 vots en contra del Grup PP, 3 vots a 
favor Grup PSPV i 2 abstencions: Grups EU i Bloc-Compromís). 
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4.2.2 Moció del Grup Socialista. Registre Entrada 1386 de 11 d’abril. 
PROPOSTA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE MASSANASSA 

Pel portaveu del Grup Socialista es procedeix a la lectura íntegra de la moció, la 
part dispositiva de la qual estableix el següent: 

 Proposem que des de l'Ajuntament de Massanassa es divulgue a totes 
aquelles persones que tinguen fotografies de diferents èpoques passades 
que les aporten a algun departament municipal que es designe (per 
exemple, biblioteca); on s'escanejaran per a la recopilació d'aquest cens i 
es retornaran a les persones que ho han facilitat. 

 El catàleg es classificarà segons l'aportat (famílies-sobrenoms, 
paisatges, casaments, festes, recollida d'arròs i/o hortalisses, carrers…) 

 El cost del primer catàleg de la memòria històrica de Massanassa seria 
a càrrec de l'Ajuntament de Massanassa. 

 El preu simbòlic i/o preu establit per a la recaptació d'aquest primer 
catàleg, servirà per a editar una segona edició i les successives. 

 S'hauria de posar en coneixement de tots/es els/les massanassers/ 
massanasseres, a través de cartells, megafonia, web… per a donar-li la 
màxima difusió.  

[…/…] 

 

Conclòs el debat i sotmès el punt a votació, el Ple per majoria 
absoluta acorda desestimar la moció presentada (10 vots en contra: 
Grups PP, EU i Bloc-Compromís; i 3 a favor, Grup PSPV) 

 

4.2.3 Moció del Grup BLOC-Compromís. Registre Entrada 1407 de 11 d’abril. 
RECLAMACIÓ DEUTE GENERALITAT 
 
 
Pel portaveu del Grup Bloc-Compromís es dóna lectura íntegra a la moció 
presentada, realitzant tot seguit la seua exposició en la qual indica que el motiu 
pel qual es reitera aquesta petició del pagament del deute ho constitueix el fet 
que encara no se sap quan va a pagar el deute la Generalitat i si el va a pagar. 
 
[…/…] 
 
Conclòs el debat i sotmès el punt a votació, el Ple per unanimitat, acorda aprovar 
la moció presentada, la part dispositiva de la qual estableix el següent: 

Primer. Tornar a exigir el pagament del deute tan elevat que té la 
Generalitat Valenciana amb el municipi de Massanassa, instant-li al fet que 
realitze les gestions necessàries davant l'Estat perquè els deutes amb les 
Administracions Locals siguen ateses amb càrrec al Fons de Liquiditat 
Autonòmica. 
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Segon. Que si en un temps normal i prudencial (2 o 3 mesos) no tenim 
contestació positiva, s'active una demanda amb la finalitat de reclamar 
interessos pel retard en el pagament del deute, que tant està perjudicant al 
poble de Massanassa i que limita la capacitat econòmica del nostre 
Ajuntament. 
 
Tercer. Que una vegada aprovada aquesta Moció, pels serveis jurídics de 
l'Ajuntament es prepare la demanda perquè no s'allargue innecessàriament 
la injustícia que pateixen els ciutadans de Massanassa, per culpa de la mala 
gestió i la morositat de la Generalitat Valenciana. 

 
 

4.2.4 Moció del Grup Esquerra Unida. Registre Entrada 1573 de 22 d’abril. 
MILLORES EN SEGURETAT VIAL 
 
 
Pel Portaveu d'aquest Grup Polític, D. Andrés Alonso Arévalo, es dóna lectura a la 
moció, la part dispositiva de la qual conté la següent proposta d'acord: 
 

 Que es construïsquen una o dues voreres des del pas de vianants del 
nostre poble fins a la rotonda (“ruta del colesterol”). 

 
 Que s'eliminen les plantes o es canvien per altres d'una altura molt 

reduïda, en la illeta que està a l'eixida de la rotonda cap a 
Massanassa, que és la que realment impedeix als vehicles albirar als 
vianants que van a creuar la calçada. 

 
[…/…] 

 
Concloses les intervencions el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, 
acorda aprovar la Moció presentada. 

 

 

 


