SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 27 D’ABRIL DE 2011.

Essent les vint hores i deu minuts del dia vint-i-set d’abril de dos mil onze, es reuniren al
saló de sessions de la Casa Consistorial de Massalavés, amb caràcter extraordinari, prèvia citació a
l’efecte, i en primera convocatòria, el Ple de l’Ajuntament de Massalavés, baix la presidència del
senyor Alcalde D. ENRIQUE DOMENECH SANZ, i assistència dels Regidors D. ALEJANDRO
GARCIA MARTORELL, Dª SONIA BELLA MAS, D. VICENTE PASTOR CHOVARES, D.
SALVADOR SANTAMARIA MARCO, D. VICENTE VILLALBA HUERTA, D. JOSE
FRANCISCO HERNANDEZ MATEU, D. JAVIER IBORRA MONTES i Dª CONSUELO
SANZ MATEU.
Assisteixen per tant la majoria necessària i suficient del nombre legal de membres de la
Corporació per a celebrar sessió en primera convocatòria, prevista a l’article 46 de la Llei 7/1.985,
de 2 d’abril, i en l’article 90 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, aprovat
per Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre.
Assisteix igualment el Secretari-Interventor D. FRANCISCO A. MURILLO BALLESTER,
que autoritza la present.
Declarada oberta la sessió pel senyor President, es procedí a la discussió dels assumptes
que componen l’ordre del dia, amb el següent resultat:
El senyor Alcalde explica que es tracta d’una sessió extraordinària per a elecció dels
membres de les meses electorals en la que s’han inclós altres assumptes que calia la seua aprovació
pel Ple.
El Sr. Villalba Huerta manifesta que tocava celebrar sessió ordinària, ja que l’última que es
va fer fou la del 31 de gener.

1r. – SORTEIG PER A ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS

ELECCIONS LOCALS I AUTONÒMIQUES 2.011.
A fi de complir el que s’indica en l’article 26 de la vigent Llei Orgànica del Règim
Electoral General i complides totes les formalitats legals establides, este Ajuntament ha format les
meses electorals que s’indiquen amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es ressenyen.
SECCIÓN
/SECCIÓ

001

MESA / MESA

A

TITULARS
PRESIDENT/A: La Sra.
1r VOCAL: El Sr.
2n VOCAL :La Sra.

MARIA DE LA PAZ GOMEZ
NAVASQUILLO
JESUS GARCIA ZAMORA

D.N.I. 52660351B
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N°
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N°
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N°

0029

D.N.I. 20836537D
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0100

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A: La
PATRICIA ESTEVE SALES
Sra.
DE PRESIDENT/A: El Sr. ISAAC ALEIXIT PUERTOS
DE 1r VOCAL: La Sra.

JULIA JOSEFA AROCAS NOGUERA D.N.I.

DE 1r VOCAL: La Sra.

D.N.I.

DE 2n VOCAL: La Sra.

CRISTINA GEMA CARCELLER
MARTINEZ
ALICIA GARCIA DOMINGUEZ

DE 2n VOCAL: La Sra.

MARIA AÑO MATEU

D.N.I.
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TITULARS
PRESIDENT/A: La Sra.

ANGELA RODRIGUEZ LAGUNA

D.N.I. 00358789N

ELECTOR
N°

0380

1r VOCAL: El Sr.

MARIO NAVASQUILLO PASTOR

D.N.I. 20814963D

2n VOCAL: La Sra.

MARIA JOSE SANTAMANS
ALBELDO

D.N.I. 20825423G
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ELECTOR
N°
ELECTOR
N°
ELECTOR
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ELECTOR
N°
ELECTOR
N°
ELECTOR
N°

0369

0422

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A: La
MARIA TERESA RIERA COMPANY D.N.I. 20768701T
Sra.
DE PRESIDENT/A: El Sr. MARIA ANGELES VILLALBA
D.N.I. 20774017A
IÑIGO
DE 1r VOCAL: La Sra.
SEBASTIANA SANCHO MORENO
D.N.I. 70644442B
DE 1r VOCAL: El Sr.

GABRIEL REQUENA ALCAZAR

D.N.I. 53761629A

DE 2n VOCAL: La Sra.

MARIA CARMEN ORTEGA TINEO

D.N.I. 20781714H

DE 2n VOCAL: El Sr..

ADOLFO JOSE LLORENS PASTOR

D.N.I. 20823974G

2n. – APROVACIÓ MODELS DECLARACIONS D’ACTIVITATS I DE BÉNS DELS
REPRESENTANTS LOCALS.
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 20 d’abril de 2001, sobre acord dels models de
declaració de béns i causes d’incapacitat dels membres de la Corporació municipal a les noves
exigències normatives, amb el següent contingut:
“En relació amb l’assumpte de referència, s’emet la present proposta d’acord tenint en
compte els següents
ANTECEDENTS
1. Cal aprovar els models de declaracions de bens i de causes d’incompatibilitat dels
membres de la Corporació Municipal de Massalavés, adaptats als requeriments derivats de les
modificacions de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i de la Llei Valenciana de Règim
Local.
2. Per una altra part, no consta en els arxius d’este Ajuntament la creació del fitxer

0556
0416
0356
0228
0020

corresponent davant l’Agència de Protecció de Dades.
Als anteriors antecedents són d’aplicació els següents
FONAMENTS JURÍDICS
A). L’article 75.7 de la Llei 2/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL), modificat per la DA 9ª del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s'aprova el Text Refós de
la Llei de Sòl, disposa que els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de
Govern Local, formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que els proporcione o puga proporcionar ingressos econòmics.
Formularan així mateix declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en
societats de qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les
liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si és el cas, Societats.
Tals declaracions, efectuades en els models aprovats pels plens respectius, es duran a terme
abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es
modifiquen les circumstàncies de fet.
Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, i en tot cas
en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixe l'Estatut municipal.
Tals declaracions s'inscriuran en els següents Registres d'interessos, que tindran caràcter
públic:
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionen o
puguen proporcionar ingressos econòmics, s'inscriurà, en el Registre d'Activitats constituït en cada
entitat local.
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriurà en el Registre de Béns
Patrimonials de cada entitat local, en els termes que establisca el seu respectiu estatut.
Els representants locals i membres no electes de la Junta de Govern Local respecte a què,
en virtut del seu càrrec, resulte amenaçada la seua seguretat personal o la dels seus béns o negocis,
la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb els que tingueren relació econòmica o
professional podran realitzar la declaració dels seus béns i drets patrimonials davant del secretari o
la secretària de la Diputació Provincial o, si és el cas, davant de l'òrgan competent de la Comunitat
Autònoma corresponent. Tals declaracions s'inscriuran en el Registre Especial de Béns
Patrimonials, creat a estos efectes en aquelles institucions.
En este supòsit, aportaran al secretari o secretària de la seua respectiva entitat mera
certificació simple i succinta, acreditativa d'haver omplit les seues declaracions, i que estes estan
inscrites en el Registre Especial d'Interessos a què es referix el paràgraf anterior, que siga expedida
pel funcionari encarregat del mateix.

B) Pel que fa a la declaració de causes de possible incompatibilitat i activitats que
proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics, s’ha de tindre en compte que d’acord
amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les
Administracions Públiques, aplicable a l’Administració local d’acord amb l’art. 75 de la LRBRL
(paràgrafs 1 i 2), el model que s’aprobe hauria d’ajustar-se a l’esquema derivat de la citada Llei
53/1984, que es podria resumir de la següent manera:
a) Activitats públiques:
- Llocs de treball en el sector públic.
- Pensions de jubilació o retiro per drets pasius o qualsevol règim de Seguretat Social
públic i obligatori.
- Pertinença a Consells d'Administració o Òrgans de Govern d'entitats o empreses
publiques o privades.
b) Activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguen per compte propi o sota
la dependència o al servici d'entitats o particulars que es relacionen directament amb les que
desenvolupe el departament, organisme o entitat on estiguera destinat. Específicament:
- L'exercici d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, siga per compte propi
o sota la dependència o al servici d'entitats o particulars, en els assumptes en què este intervenint,
haja intervingut en els dos últims anys o haja d'intervindre per raó del lloc públic. S'inclouen en
especial en esta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones als que s'estiga
obligat a atendre en l'exercici del lloc públic.
- La pertinença a Consells d'Administració o òrgans rectors d'empreses o entitats privades,
sempre que l'activitat de les mateixes estiga directament relacionada amb les que gestione el
departament, organisme o entitat en què preste els seus servicis el personal afectat.
- L'exercici, per si o persona interposada, de càrrecs de tot tipus en empreses o societats
concessionàries, contractistes d'obres, servicis o subministraments, arrendatàries o administradores
de monopolis, o amb participació o aval del sector públic, siga quina siga la configuració jurídica
d'aquelles.
- La participació superior al 10 % en el capital de les empreses o societats a què es referix
el paràgraf anterior.
C) Respecte a la declaració sobre béns i drets patrimonials i de la participació en societats
de qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels
impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si és el cas, Societats, la seua estructura hauria d’ajustar-se al
següent esquema:
- Bens immobles.
- Bens Mobles.
- Drets patrimonials.

- Drets o participacions en societats de qualsevol tipus.
- Liquidació de l’impost sobre la renda i patrimoni.
- En el seu cas, liquidació de l’impost de societats.
D) L’art. 131 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, regula les declaracions d’activitats i de béns disposant que els representants
locals, així com els membres no electes de les Juntes de Govern Local formularan declaració sobre
causes d’incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcione o els puga proporcionar
ingressos econòmics.
Formularen així mateix declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en
societats de qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les
liquidacions dels Impostos sobre la Renda, Patrimoni i si és el cas, Societats.
Les esmentades declaracions efectuades en els models aprovats pels plens respectius, es
duran a terme abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al final de mandat, així com
quan es modifiquen les circumstàncies de fet.
Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, i en tot cas
en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixe l’estatut municipal.
Les esmentades declaracions s’inscriuran en els següents registres d’interessos.
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionen o
puguen proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà, en el Registre d’Activitats constituït en cada
entitat local, que tindrà caràcter públic.
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en el Registre de Béns
Patrimonials de cada entitat local, en els termes que establisca el seu respectiu Estatut i tindrà
caràcter públic, d’acord amb els criteris següents:
1.r Podran accedir al registre:
- Els òrgans judicials per a la instrucció o resolució de processos que requerisquen el
coneixement de les dades que estiguen en el registre, de conformitat amb el que disposa la
normativa processal.
- El Ministeri Fiscal quan realitze activitats d’investigació en l’exercici de les seues
funcions que requerisquen el coneixement de les dades que estiguen en el Registre, d’acord amb el
que dispose la normativa processal.
- El Defensor del Poble o el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en els termes
que preveuen les seues lleis de creació.
2.n En la resta de casos, l’accés al registre es referirà al contingut de les declaracions de
béns i drets patrimonials i s’ometran, en relació amb els béns patrimonials, aquelles dades referents
a la seua localització i se salvaguardaran la privacitat i seguretat dels seus titulars.
Les esmentades declaracions, amb les excepcions assenyalades, seran objecte de publicació
en el Butlletí Oficial de la Província en els termes previstos reglamentàriament.

3. Els representants locals i membres electes de la Junta de Govern Local respecte als
quals, per raó del seu càrrec, resulte amenaçada la seua seguretat personal o la dels seus béns o
negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb les quals tingueren relació
econòmica o professional podran realitzar la declaració dels seus béns i drets patrimonials davant
del secretari o la secretària de la diputació provincial. Dites declaracions s’inscriuran en el Registre
Especial de Béns Patrimonials, creat a estos efectes en aquelles institucions.
En este supòsit, aportaran al secretari o secretària de la seua respectiva entitat mera
certificació simple i succinta, que acredite haver emplenat les seues declaracions, i que estes estan
inscrites en el Registre Especial al qual es referix el paràgraf anterior, que serà expedida pel
funcionari o funcionària encarregat d’este.
Produïda una causa d’incompatibilitat, correspon al Ple la seua declaració, i haurà de ser
comunicada a l’interessat perquè en el termini dels 10 dies següents a què la reba puga optar entre
la renúncia a la condició de membre de la corporació local o l’abandó de la situació
d’incompatibilitat.
Si no manifesta la seua opció transcorregut l’esmentat termini, s’entendrà que renuncia a la
condició de membre de la Corporació Local.
D’esta norma es dedueix que la publicitat dels registres de declaracions d’activitats i de
bens tenen un diferent grau de publicitat. Així, pel que fa al primer, sembla que la seua publicitat no
te cap restricció, mentre que el segon, es a dir, el de bens, preveu la omissió de les dades referents a
la localització dels bens i les que puguen impedir la salvaguarda de la privacitat i seguretat dels
seus titulars.
E) Estes obligacions han de compaginar-se amb les previsions de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) que en el seu art. 3
defineix els conceptes de dades de caràcter personal com qualsevol informació concernent a
persones físiques identificades o identificables; fitxer, com tot conjunt organitzat de dades de
caràcter personal, qualsevol que siga la forma o modalitat de la seua creació, emmagatzemament,
organització i accés; tractament de dades, com les operacions i procediments tècnics de caràcter
automatitzat o no, que permetan la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació,
bloqueig i cancel·lació, així com les cessions de dades que resulten de comunicacions, consultes,
interconnexions i transferències; fonts accessibles al públic com aquells fitxers la consulta dels
quals pot ser realitzada per qualsevol persona, no impedida per una norma limitativa o sense mes
exigència que, en el seu cas, l’abonament d’una contraprestació.
D’estes definicions es dedueix que el registre de d’interessos, que tindrà dos registres
concrets, el de bens i el d’activitats, son fitxers que contenen dades de caràcter personal i que, a
mes, és accessible al públic, donada la previsió de l’art. 75.7 de la LRBRL de la seua publicació
anual.
Això comporta, llògicament, la necessitat de compaginar la publicitat del registre amb la

necessària protecció dels titulars de les dades de caràcter personal que hagen de publicar-se, atenent
als diferents nivells de publicitat als quals s’ha fet referència abans.
F) Per una altra part, s’ha de tindre en compte el procediment de creació del corresponent
fitxer, regulat en l’art. 20 de la LOPD de la següent manera:
La creació, modificació o supressió dels fitxers de les Administracions públiques només
podran fer-se per mitjà de disposició general publicada en el BOE o Diari oficial corresponent.
Les disposicions de creació o de modificació de fitxers hauran d'indicar:
a) La finalitat del fitxer i els usos previstos per al mateix.
b) Les persones o col·lectius sobre els quals es pretenga obtindre dades de caràcter personal
o que resulten obligats a subministrar-los.
c) El procediment d'arreplega de les dades de caràcter personal.
d) L'estructura bàsica del fitxer i la descripció dels tipus de dades de caràcter personal hi
inclosos.
e) Les cessions de dades de caràcter personal i, si és el cas, les transferències de dades que
es preveuen a països tercers.
f) Els òrgans de les Administracions responsables del fitxer.
g) Els servicis o unitats davant els quals pogueren exercitar-se els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició.
h) Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mig o alt exigible.
En les disposicions que es dicten per a la supressió dels fitxers, s'establirà el destí dels
mateixos o, si és el cas, les previsions que s'adopten per a la seua destrucció.
G) Per la seua banda l’art. 52 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que
s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, disposa que la creació,
modificació o supressió dels fitxers de titularitat pública només podrà fer-se per mitjà de disposició
general o acord publicats en el BOE o diari oficial corresponent. Apuntant-se igualment que en tot
cas, la disposició o acord haurà de dictar-se i publicar-se amb caràcter previ a la creació,
modificació o supressió del fitxer.
H) L’art. 53 de 'esmentada norma reglamentària establix la forma de la disposició o acord i
així en el seu apartat 4 determina que la creació, modificació o supressió dels fitxers de què siguen
responsables les corporacions de dret públic i que es troben relacionats amb l'exercici per aquelles
de potestats de dret públic haurà d'efectuar-se a través d'acord dels seus òrgans de govern, en els
termes que establisquen els seus respectius Estatuts, havent de ser igualment objecte de publicació
en el BOE o diari oficial corresponent.
I) Finalment l'article 54 de la repetida norma reglamentària establix el contingut de la

disposició o acord, quant als extrems que haja de contindre l'acte administratiu de creació,
modificació o supressió.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Crear el fitxer denominat Registres d'interessos dels membres de la Corporació
Municipal de Massalavés, que contindrà:
- Registre d’activitats, en el qual s’inscriuran les causes de possible incompatibilitat i
activitats que proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics.
- Registre de béns i drets patrimonials, en el qual s’inscriuran els béns patrimonials i la
participació en societats de qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles participades i
de les liquidacions dels Impostos sobre la Renda, Patrimoni i si és el cas, Societats.
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
NOM DEL FITXER
Registre d’interessos
DESCRIPCIÓ DE LA FINALITAT

Gestió i custodia del registre d’interessos,
declaracions de bens i activitats dels membres de
la Mancomunitat.
TIPIFICACIÓ DE LA FINALITAT
Recursos humans
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES
ALTRES DADES ESPECIALMENT
PROTEGIDES
DADES D’INFRACCIONS
DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU
ALTRES TIPUS DE DADES

SISTEMA DE TRACTAMENT
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
ORIGEN
COL·LECTIUS
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
DESTINATARIS

No
No
No
DNI/NIF;Nom i cognoms, direcció, telèfon,
signatura.
Dades de circumstancies socials
Dades económiques-financieres i d’assegurances,
dades d’ocupació
Manual
El propi interessat o el seu representant legal
Càrrecs públics
Òrgans judicials

Mesures de seguretat
Nivell
Encarregat del tractament
Transferències internacionals

Basic
No
No

Segon. Drets dels afectats. Els afectats del fitxer poden exercir el seu dret d'accés,
rectificació i cancel·lació o oposició quan això procedisca, davant de l’Alcalde de l’Ajuntament de
Massalavés i en els termes que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre i normes de
desplegament.
Tercer. Aprovar els models de declaracions de causes de possible incompatibilitat i
activitats que proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics que consten a l’expedient, i
que seràn degudament diligenciats pel Sr. Secretari.
Quart. Aprovar els models de declaracions de béns i drets patrimonials que consten a
l’expedient, i que seràn degudament diligenciats pel Sr. Secretari.”
Sotmesa la proposta de l’Alcaldia a votació ordinària, i efectuada esta, pel senyor Alcalde
es declara la seua aprovació per unanimitat.

3r. – ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
Vist l’expedient tramitat per a l’elecció de Jutge de Pau substitut d’acord al que estableix
l’article 101 i següents de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, així com al
Reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, aprovat per Acord del Ple del Consell General del Poder
Judicial de 7 de juny de 1995 (BOE de 25-7-1995).
Atés que durant el termini establert per a presentar sol·licituds, previ anunci publicar al
Butlletí Oficial de la Província nº 37, de data 14-2-2011, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sols
s’ha presentat una única sol.licitud, la formulada per Dª Maria Dolores Quero Peral.
Considerant que la referida persona reuneix les condiciones legals establertes als articles
102 i 103 de la referida Llei, no incorre en les causes de incapacitat o incompatibilitat previstes als
articles 303 i 389 de mateix Llei.
La Corporació, per cinc vots a favor (PSOE) i quatre abstencions (PP), acorda:

Primer.- Elegir a Dª MARIA DOLORES QUERO PERAL, natural de Villanueve Avignon
(Francia) i veïna de Massalavés, amb domicili al carrer de Alberto Villalba, nº 9-1º, ama de casa,
nascuda el dia 26-10-1968, amb del D.N.I.nº 20.807.282-X, Jutgessa de Pau substituta, proposant
el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, per conducte del Degà dels Jutges de lª Instància i Instrucció d’Alzira.
Segon.- Remetre certificat del present acord a l’Il.lm. Sr. Degà dels Jutges de 1ª Instància i
Instrucció d’Alzira.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes oportuns.
El Sr. Villalba Huerta manifesta, que a demés de publicar-se al BOP i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, caldria haver-ho fet també en altres llocs.

4t. – APROVACIÓ INICIAL CONVENI URBANÍSTIC AMB D. BERNARDO
VANACLOCHA VERCHER I D. BERNAT JOSEP, D. JOSÉ RICARDO I D. ANTONIO
VANACLOCHA NAVASQUILLO.
Pel senyor Secretari es dona compte de la formalització el 10 de març de 2010, entre el
senyor Alcalde i D. Bernardo Vahaclocha Vercher, D. Bernat Josep, D. José Ricardo i D. Antonio
Vanaclocha Navasquillo, d’un conveni urbanístic, que arreplega com a part principal el contingut
d’un altre conveni signat amb data 13 de juliol de 2005, per l’anterior Alcalde D. Vicente Villalba
Huerta, i al qual no li s’havia donat el tràmit legalment previst.
El Sr. Villalba Huerta manifesta, que no s’havia passat pel Ple perquè estava pendent de la
tramitació i aprovació del concert previ del Pla General.
Vist l’informe jurídic amb proposta de resolució elaborat per l’assessora jurídic urbanista
Sra. Bono Samblancat, la Corporació, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de Conveni urbanístic a subscriure entre
l’Ajuntament de Massalavés i els senyors D. Bernardo Vahaclocha Vercher, D. Bernat Josep, D.
José Ricardo i D. Antonio Vanaclocha Navasquillo, el tex del qual es transcriu a continuació.
Segon.- Sotmetre a informació pública, durant 20 dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial
de la Provincia, el Conveni Urbanístic de Gestió a subscriure.

Tercer.- Si de cas no es realitzen al.legacions, entendre definitivament aprovat el Conveni
urbanístic de gestió a subscriure, facultant el Ple a l’Alcalde per a la signatura del mateix.
Quart.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient.
“CONVENI
A Masalavés, a 10 de març del 2010.
REUNITS:
El senyor BERNARDO VANACLOCHA VERCHER major d'edat, amb domicili a l'efecte
de notificacions en PL .REI JOAN CARLES I, núm. 6, MASSALAVÉS , i D.N.I. Núm.
73934601C
El senyor BERNAT JOSEP VANACLOCHA NAVASQUILLO major d'edat, amb
domicili a l'efecte de notificacions en PL .REI JOAN CARLES I, núm. 6, MASSALAVÉS , i
D.N.I. Núm. 20826717X
El senyor JOSE RICARDO VANACLOCHA NAVASQUILLO major d'edat, amb domicili
a l'efecte de notificacions en PL .REI JOAN CARLES I, núm. 6, MASSALAVÉS , i D.N.I. Núm.
20831834K
El senyor ANTONI VANACLOCHA NAVASQUILLO major d'edat, amb domicili a
l'efecte de notificacions en PL .REI JOAN CARLES I, núm. 6, MASSALAVÉS , i D.N.I. Núm.
20841422H
I d'una altra D. ENRIQUE DOMENECH SANZ, alcalde de l'Ajuntament de Massalavés,
assistit per SRA Mª JESÚS BONO SAMBLANCAT, el qual ha subscrit l'informe jurídic amb
proposta de resolució en esta mateixa data,
INTERVENEN:
El senyor BERNARDO VANACLOCHA VERCHER , el senyor BERNAT JOSEP
VANACLOCHA NAVASQUILLO, el senyor JOSE RICARDO VANACLOCHA
NAVASQUILLO, el senyor ANTONI VANACLOCHA NAVASQUILLO en el seu propi nom i
dret, com a titulars dominicals de la finca situada en el polígon 11, parcel·la 13 PALANXET
(Massalavés) i amb referència cadastral 46164A011000130000PE (d'ara en avant la Propietat).
EXPOSEN:
I.- Que la Propietat resulta ser titular de la següent parcel·la, les dades cadastrals de la qual
és com seguix: parcel·la 13, polígon 11, PALANXET (Massalavés) de 5.272 m2 amb referència
cadastral 46164A011000130000PE.

Al present s'adjunta Com a annex núm. 1 pla identificatiu de situació i límits de la parcel·la.
II.- Que sobre l'esmentada parcel·la la Propietat va dur a terme la construcció d'un edifici
destinat a Restaurant, a l'empara del Projecte d'edificació visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes i
de la llicència d'obres sol·licitada/concedida al juny de 1983, expedient 18/83, havent-se satisfet en
el seu moment la corresponent Taxa i Impost segons resulta del referit expedient.
III.- Que així mateix sobre l'esmentada parcel·la la Direcció General de Transports de la
Conselleria d'Infraestructures i l'Ajuntament han executat determinades obres infraestructurals en
execució de la Rotonda ubicada en l'encreuament de la N-340 travessia urbana de Masalavés amb
la CV-544 de La Garrofera d'Alzira i del Projecte de Sanejament i Abastiment d'Aigua Potable. En
concret, les obres implantades sobre la parcel·la són:
Execució de rotonda a través de l'ocupació d'1.456´63 m2 per la Direcció General de
Transports de la Conselleria d'Infraestructures.
Execució d'estació de Bombament per l'Ajuntament de Masalavés.
Canonades subterrànies de sanejament i aigua potable per l'Ajuntament de Masalavés.
IV.- Que és d'interés de la propietat determinar el contingut del dret de la mateixa com a
conseqüència de l'edificació consolidada existent sobre la parcel·la i possibles connexions a servicis
urbanístics, concretar la superfície de la parcel·la ocupada per l'execució de la rotonda i delimitar el
contingut bàsic de les servituds instal·lades sobre aquella.
V.- Que així mateix resulta d'interés per a l'Ajuntament procedir a la connexió immediata
de l'estació de Bombament per a sanejament a CT instal·lat sobre la parcel·la i concretar la ubicació
de les infraestructures identificades referents a les canonades subterrànies de sanejament i aigua
potable per a configurar el dret real limitador del domini de la parcel·la per a la propietat.
VI.- Que exposat quant antecedix, les Parts formalitzen el present Conveni que es regirà
d'acord amb les següents
ESTIPULACIONS:
PRIMERA.- AUTORITZACIÓ DE LA CONNEXIÓ D'ESTACIÓ DE
BOMBAMENT PER A SANEJAMENT.
La propietat autoritza en el present acte a l'Ajuntament de Masalavés a dur a terme la
connexió de l'estació de Bombament per a Sanejament existent sobre la parcel·la.
SEGONA.- CONCRECIÓ DE SUPERFÍCIE OCUPADA DE LA PARCEL·LA PER
A EXECUCIÓ DE LA ROTONDA.
L'Ajuntament reconeix l'ocupació d'1.456´63 metres quadrats de la parcel·la dutes a terme

amb motiu de l'execució de la Rotonda identificada en l'Exposen III.
La superfície de la parcel·la destinada a la infraestructura esmentada en el paràgraf anterior
serà tinguda en compte per l'Ajuntament a favor de la propietat per al supòsit que la parcel·la
resulte inclosa en qualsevol expedient de planificació o gestió urbanística, quedant en conseqüència
la referida superfície reservada a la propietat per al seu còmput i integració dins de l'àmbit
urbanístic que resulte, en especial, respecte dels aprofitaments urbanístics que es deriven de la
indicada superfície.
No obstant esta cessió de sòl a favor de l'Ajuntament i reserva de drets a favor de la
Propietat, esta podrà sol·licitar, una vegada transcorregut un any des de la ratificació pel Ple del
present conveni, l'expropiació i pagament la superfície ocupada, la qual cosa es durà a terme a
través del corresponent procediment expropiatori legalment aplicable.
TERCERA.- DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DEL DRET DE PROPIETAT
COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'EDIFICACIÓ CONSOLIDADA I CONCRECIÓ DEL
DRET REAL DE SERVITUD SOBRE LA PARCEL·LA.
L'Ajuntament es compromet amb la major celeritat possible a:
- l'aportació de quanta documentació resulte necessària per a la concreció del dret atribuïble
a la propietat com a conseqüència de l'edificació legalment consolidada i connexió a servicis
urbanístics limítrofs.
- l'aportació de quanta documentació resulte necessària per a configurar el dret de servitud
existent sobre la parcel·la com a conseqüència de l'execució de les instal·lacions d'estació de
Bombament i canonades subterrànies.
El dret real de servitud a favor de l'Ajuntament no obstaculitzarà la utilització, explotació o
desenrotllament de la parcel·la més enllà de l'estrictament necessari, podent-se variar la ubicació de
les servituds per a conciliar l'explotació de la parcel·la per la propietat amb el funcionament de les
infraestructures erigides sobre esta.
QUARTA.- FORMALITZACIÓ DE NOU CONVENI ENTRE LES PARTS.
En el moment en què per part de l'Ajuntament s'aporte la documentació necessària per a
concretar el contingut del dret de propietat i de les servituds existents sobre la parcel·la, les parts es
comprometen a la subscripció de nou conveni que delimite i concrete el contingut dels drets
existents sobre aquella, duent a terme a este efecte totes les formalitats que resulten exigibles
legalment.
I en prova de conformitat, les parts firmen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte,
en el lloc i la data en l'encapçalament expressats. L'ALCALDE.- LA PROPIETAT.”

5é. – DENOMINACIÓ DE CARRERS.
Comença el senyor Alcalde llegint la següent informació obtinguda de la enciclopèdia
Wikipedia: Antonio Bisbal Iborra (Massalavés 1905 – 1993, sigué un polític socialista valencià.
Diputat en les Corts Constituents de 1977-1078 pel PSPV-PSOE. Militant dels PSOE i de l’UGT,
durant la Segon República Espanyola fou Alcalde de Massalavés. Al acabar la guerra civil
espanyola el van detindre i el condemnaren a cadena perpètua, però va quedar en llibertat en 1946.
Va reorganitzar el partir durant la seua estància a la càrcer. Es reintegrà al PSOE després del
Congrés de Suresnes i va obtenir un escò de diputat per la província de València n les eleccions
generals espanyoles de 1977.
Està be i es de justícia dedicar un carrer a este home que lluità per la llibertat i que fou
condemnat pels seus ideals.
El Sr. Villalba Huerta manifesta, que amb tots els respectes per a eixa persona, estem
parlant de memòria històrica; que creu no deuria de llevar-se el carrer de l’Extensió Agrària, que
ara es diu l’Ocapa, sent un organisme amb competències en matèria d’agricultura.
El senyor Alcalde contesta, que es tracta d’un organisme que no te valor en sí mateix i que
no existeix. Que deu de posar-se el nom d’un carrer a la única persona de Massalavés que ha sigut
Diputat a les Corts Constituents. Que haguera donat igual que no fora del PSOE, havera pogut ser
d’un altre partit i no hauria suposat cap problema.
El Sr. Garcia Martorell diu, que a part de Diputat a les Corts Generals va signar la
Constitució de 1978.
El Sr. Hernandez Mateu manifesta, que no s’ha respectat els acords de anterior Corporació,
en el sentit de posar un carrer a tots els Alcaldes de la democràcia.
El senyor Alcalde contesta, que no s’aplegà a cap acord plenari.
La Corporació, a proposta del senyor Alcalde, acorda, per cinc vots a favor (PSOE) i quatre
abstencions (PP):
Eliminar la denominació del carrer de Extensió Agrària, prolongant-se el carrer Constitució
fins al carrer Mestre Serrano.
Eliminar la denominació de la plaça del camí de la Veritat, quedant com a jardí de la

Veritat, la zona de parc.
Denominar com a carrer del Diputat Antonio Bisbal Iborra el carrer des de la confluència
dels carrers Mestre Serrano i Bon Aire fins al camí de Llombai.
Denominar com a carrer de la Generalitat el que va des de la confluència dels carrers
Mestre Serrano i Bon Aire fins a la avinguda dels Ullals.

6é. – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2.011,
DE LES BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
Confeccionat el pressupost general per a l'exercici de 2011, del qual s'ha donat còpia a tots
els membres de la corporació, i explicades les aplicacions pressupostaries sobre els que s'ha
demanat informació, així com els Bases d'execució i la plantilla i relació de llocs de treball
incorporades al mateix.
I resultant que dit pressupost ha sigut informat favorablement per la Intervenció.
Considerant que el projecte de Pressupost s'ajusta, en el fons i forma a la normativa
continguda en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora dels Hisendes locals, i Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que la reglamenta en
matèria pressupostaria.
La corporació, per cinc vots a favor (P.S.O.E.) i quatre abstencions (P.P.), acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pressupost General per a l'exercici de 2011, fixant les
despeses i els ingressos en els xifres que per capítols s'expressen seguidament:

ESTAT DE DESPESES

PER PROGRAMES
ÀREA DE
GASTO

DENOMINACIÓ

TOTAL
EUROS

0
1
2
3
4
9

DEUDA PUBLICA
SERVEIS PUBLICS BÀSICS
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
TOTAL PRESSUPOST

0,00
443.772,00
141.550,00
194.314,00
15.435,00
289.729,00
1.084.800,00

ECONÒMICA
CAPÍTOL

1
2
3
4
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1. OPERACIONS CORRENTS
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.2. OPERACIONS DE CAPITAL
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
2. OPERACIONS FINANCERES
ACTIUS FINANCERS
PASIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST

TOTAL EUROS

408.589,00
510.957,00
1.000,00
40.400,00
123.854,00
0,00
0,00
0,00
1.084.800,00

ESTAT D'INGRESSOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1. OPERACIONS CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
1.2. OPERACIONS DE CAPITAL
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
2. OPERACIONS FINANCERES
ACTIUS FINANCERS
PASIUS FINANCERS

537.000,00
10.000,00
171.270,00
284.310,00
6.000,00
0,00
76.220,00
0,00
0,00

TOTAL PRESSUPOST

1.084.800,00

Segon.- Igualment, aprovar les Bases d'execució del Pressupost General.
Tercer.- Aprovar la plantilla i relació i classificació de llocs de treball de l'Ajuntament en
els següents termes:

PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIS DE CARRERA.
DENOMINACIÓ

NÚM.
PLACES

GRUP

ESCALA

SUBESCALA

C.D

VACANTS

SecretaríaIntervenció

1

A1/A2

Habilitació
Nacional

SecretaríaIntervenció

26

1

Auxiliar
Administratiu

3

C2

Administració
General

Auxiliar

12

3

Auxiliar Policia
Local

1

C1

Administració
Especial

Serveis
Especials

14

-

B) PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ
Auxiliar Informàtica
Auxiliar Administratiu
Pedagog/a
Vigilant/a
Jardiner
Peó cementiri

NÚM.
PLACES
1
2
1
1
1
1

CATEGORIA

DEDICACIÓ

OBSERVACIONS

Auxiliar
Auxiliar
Pedagog/a

100% 37’5 h/s
100% 37’5 h/s
50% 20 h/s

Agent
Peó
Peó

100% 40 h/s
100 % 40 h/s
100 % 40 h/s

Fixe (Funcionarització)
Fixe (Funcionarització)
Fixe Discontinu Temps
parcial - 10 mesos.
Fixe
Fixe
Fixe

Conserge ambulatori
Conserge instal·lacions
municipals
Netejador/a
Guarda Rural

1
1

-Conserge
-Conserge

2
1

Peó
Agent

37’5 % 15 h/s
75 % 30 h/s 9 mesos
100% 40 h/s 3 mesos
75 % 30 h/s
100 % 37’5 h/s

Fixe temps parcial
Fixe temps parcial
Fixe temps parcial
Cessió Cª Agricultura

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL
NÚM.
ORDRE
1-01
2-01
2-02
2-03
3-01
NÚM.
ORDRE

DENOMINACIÓ

ESC.

GRUP

C.D. C.E.

S.S

Secretaria- Intervenció
Auxiliar Administratiu *
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Policia Local

HN
AG
AG
AG
AE

A1/A2
C2
C2
C2
C1

26
12
12
12
14

O
COp
COp
COp
O

DENOMINACIÓ

E-1864
E-324
E-324
E-324
E-223

DEPENEN. O
SERVEI

NIVELL
ACCÉS

CATEGO.

NIVELL
DEDICACIÓ

NAT.

F.P. NAT. FORM.
ESPEC.
C
F
Valencià E.
C
F
Valencià E.
C
F
Valencià E
C
F
Valencià E.
C
F
Valencià E
DURACIÓ

RETRIBUCIONS

4-01

Auxiliar
Informàtica

SecretariaIntervenció

G. Escolar

Auxiliar

100% 37’5
h/s

LF

Procés
Segons contracte
funcionaritz

5-01

Auxiliar
Administratiu

SecretariaIntervenció

G. Escolar

Auxiliar

100% 37’5
h/s

LF

Procés
Segons contracte
funcionaritz

5-02

Auxiliar
Administratiu

SecretariaIntervenció

G. Escolar

Auxiliar

100% 37’5
h/s

LF

Procés
Segons contracte
funcionaritz

6-01

Pedagog/a

Educació

Llicenciada Pedago/a

50% 20 h/s

LFD

7-01

Vigilant/a

Seguretat

Certf.
Escolaritat.

Agent

100% 40 h/
s

LF

Segons contracte

8-01

Jardiner

Parcs i jardins

Certf.
Escolaritat

Peó

100 % 40
h/s

LF

Segons contracte

9-01

Peó cementiri

Cementiri

Certf.
Escolaritat

Peó

100 % 40
h/s

LF

Segons contracte

10-01

Conserge
ambulatori

Sanitat

Certf.
Escolaritat

LF

Segons contracte

Conserge 37’5 % 15
h/s

-

Segons contracte

10-02

Conserge
instal·lacions
municipals

Esports

Certf.
Escolaritat

11-01

Conserge 75 % 30 h/s
9 mesos
100% 40 h/
s 3 mesos
Peó
75 % 30 h/s

Netejador/a

Educació

Certf.
Escolaritat

11-02

Netejador/a

Educació

Certf.
Escolaritat

Peó

12-01

Guarda Rural

Agricultura

Certf.
Escolaritat

Agent

LF

Segons contracte

LT

6 mesos

Segons contracte

75 % 30 h/s

LT

6 mesos

Segons contracte

100 % 37’5
h/s

LF

* funcions de secretaria del jutjat de pau.
Quart.- Exposar al públic el Pressupost General, la plantilla i relació de llocs de treball
inicialment aprovats al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la província, pel termini de quinze
dies hàbils, comptadors dónes del següent al de la publicació en este, posant a disposició del públic
la corresponent documentació, durant el qual termini els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple.
Cinqué.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General, plantilla i relació de
llocs de treball si durant el citat període no és presentaren reclamacions.
El Sr. Villalba Huerta pregunta, perquè no s’ha presentat el tancament de l’exercici de
2010.
Seguidament manifesta, que en un Ple l’Alcalde va dir que el superàvit en la basura del
2010 es tornaria als veïns. No se contempla en el pressupost tornar-ho.
Continua el Sr. Villalba dient, que el concepte de IBI urbana havia pujat un 29 %. Que en
basura son 55.000 euros, 9.600 més que el que costa l’arreplega. Respecte a l’aigua potable, que es
diu que es deficitari, però no es te en compte l’aigua que s’utilitza en el rec i la que es perd.
A continuació el Sr. Villalba exposa, que en l’any 2011 hi ha consignació per a contractar
la taquillera de la piscina i no obstant en el de 2010 la consignació era 0, així com s’explica. També
hi ha un increment en el que cobra el conserge de les instal.lacions esportives. Que se diuen
mentides al públic respecte als terrenys per al nou Col.legi, en quan no hi ha cap previsió al
pressupost. Que si l’Ajuntament cobrara a tots els deutors d’anys anteriors, sense tapar res, es
beneficiaria als veïns perque podrien pagar menys

Generalitat

El Sr. Hernandez Mateu manifesta: Que en la sessió d’aprovació del pressupost de 2010 ja
va dir ell que era irreal perquè no s’ajustava a les necessitats reals. Se feren modificacions per més
de 900.000,00 euros, quasi el 100%. En el d’enguany anem igual. Respecte al IBI urbana que hi ha
un increment no s’han donat tants edificis d’alta. Nota en falta les inversions per a urbanitzar el
Sector 6, del qual es promotor l’Ajuntament. En quan a festes, l’any passat es va fer una
modificació del pressupost en més 38.000 euros, i enguany hi ha menys quantitat i se’ls ha promès
als festers el mateix.
El senyor Alcalde contesta, que quan governava l’oposició no es feien pressupostos, sols
balanços al final de l’any, havent estat l’Alcalde denunciat davant la Fiscalia del Tribunal de
Comptes, per no haver-ne rendit cap en els últims cinc anys, i no son els més indicats per a donar
exemple. El deute de l’Ajuntament per la indemnització de la sentencia pels danys de l’any 2004
desequilibra la seua economia. Que si hagueren tingut una miqueta d’idea, en 2000 euros hagueren
pogut sol.lucionar el que després ha costat al poble quasi 200.000 euros.
El Sr. Villalba Huerta replica, que amb una bona gestió del pressupost s’haguera pogut
assumir dit deute.
Després d’una discussió entre varis membres de la Corporació on tots fans manifestacions a
l’hora, els membres del grup municipal del Partit Popular s’alcen i abandonen el seu lloc.
I no hi havent més assumptes a tractar, i transcrites les incidències ocorregudes a la sessió,
el senyor Alcalde la va declarar finalitzada essent les vint-i-una hores i quaranta tres minuts, i als
efectes de l’article 109 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, jo, el Secretari, estenc la present i de tot certifique.
VIST I PLAU,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

