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Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada 
en Primera Convocatòria el dia 25 de juliol de 2013 

 
 
Amb caràcter previ a l'ordre del dia, l'Alcaldia procedeix a la lectura d'un text 
consensuat per tots els partits polítics integrants de la Corporació en memòria de 
les víctimes de l'accident ferroviari a Galícia: 
 
“Els partits polítics representats en l'Ajuntament de Massanassa, davant el greu 
accident ferroviari ocorregut a Santiago de Compostel·la, volen expressar al poble 
gallec i als familiars dels accidentats, entre els quals es troben diversos 
valencians, el nostre condol i en prova de solidaritat es guardarà un minut de 
silenci.” 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 DE 
JUNY DE 2013  

Per D. Josep Nacher, de Bloc-Compromís se sol·licita la incorporació i modificació 
en l'acta de la sessió de 13 de juny de les següents correccions: 
 
[…/…] 
 
Amb les correccions assenyalades, es procedeix a l'adopció de l'acta de la sessió 
anterior per unanimitat. 

 
 

2. DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA Nº 625/2013 A 
752/2013  
 
Per D. Felipe Medina del Grup Socialista, se sol·licita la lectura de les Resolucions 
d'Alcaldia nº 644, 689, 694 i 704. 
 
Per la Secretaria es dóna lectura a la part dispositiva de les Resolucions citades. 
 
A continuació, demana la paraula Dª Olaya Sánchez del Grup Socialista per a 
sol·licitar la lectura de les Resolucions 654 i 695, referides ambdues a l'aprovació 
d'autoliquidacions de Tresoreria quinzenals. 
 
[…/…] 
 
 
3. PROPOSTA DECLARACIÓ RESERVA DE LA BIOSFERA DE L’ALBUFERA DE 
VALÈNCIA 
 
L'Alcaldia manifesta que aquest punt de l'ordre del dia està referit al requeriment 
efectuat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, i que va ser 
tractat en la Comissió Informativa d'Urbanisme celebrada el 29 d'abril dels 
corrents, en el qual se sol·licita de l'Ajuntament acorde favorable a l'adhesió a la 
proposta de declaració per la UNESCO de Reserva de la Biosfera de l’Albufera de 
València. 
 
[…/…] 
 
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, en 
haver-se produït 9 vots a favor (Grup Popular i Grup Esquerra Unida) i 4 vots en 
contra (Grup Socialista i Grup Bloc-Compromís) acorda: 
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Primer. Recolzar a l'equip impulsor del procés, coordinador per la Direcció General 
del Territori i Paisatge de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, facilitant l'obtenció de la informació necessària i el desenvolupament 
de les accions de divulgació i participació social que es consideren necessàries.  
 
Segon. Habilitar com a representant de l'Ajuntament de Massanassa, a l'Alcalde de 
Massanassa o persona en qui delegue, a l'efecte de participació en els òrgans que 
es constituïsquen i en les reunions de coordinació i seguiment del procés de 
constitució de Reserva de la Biosfera. 
 
 
4. CALENDARI FESTES LOCALS 2014 
 
Pren la paraula l'Alcaldia per a exposar que el sentit d'aquest punt de l'ordre del 
dia, que va ser tractat en la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda de 17 de 
juliol de 2013, i el dictamen del qual figura en l'expedient de Ple, és designar dos 
dies de festa local perquè puguen incloure's en els Calendaris Laborals publicats 
per la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 
 
Afig que a Massanassa, com és tradicional, es designa com a festes locals la 
festivitat de Sant Vicent, 28 d'abril, i la festivitat de Sant Joan, 24 de juny. 
 
[…/…] 
 
Conclòs el torn d'intervencions, el Ple de la Corporació per unanimitat acorda:  
 
Primer. Designar com a festes locals per a l'any 2014 la festivitat de Sant Vicent, 
28 d'abril i la festivitat de Sant Joan, 24 de juny. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i 
Ocupació a fi que elabore el calendari de festes laborals de caràcter local de l'any 
2014. 

 
 


