
Ple del 23 de Febrer de 2012 
Àrea de Secretaria 

SEC-036-02/12-va Ajuntament de Massanassa 1 
 

Acords de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
primera convocatòria el dia 23 de febrer de 2012 

 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 19 de gener de 2012  
 
Sotmesa a votació l’aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per unanimitat 
de tots els membres del Ple. 

 
2. Informe sobre compliment de la Llei de Morositat 
 
Per la Secretaria s’informa que conforme a l'indicat per la Secretaria d'Estat 
d'Hisenda i Pressupostos, procedeix que en compliment de l'establit en l'article 4t 
de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, les Corporacions locals informen amb caràcter 
trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les 
obligacions en la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
S'informa igualment que conformement a aquestes disposicions el termini que 
tenen les administracions per a abonar el preu de les seues obligacions és el 
següent: 
 
Des de l’entrada en vigor fins al 31 de desembre de 2010, 55 dies següents al de la 
data d’expedició de les certificacions o dels corresponents documents que 
acrediten la realització total o parcial del contracte. 
 
En el període comprès de l'1 de gener de 2011 a 31 de novembre del 2011, 50 dies.  
 
En el període comprès del 31 de gener de 2011 a 1 de gener de 2012, 40 dies.  
 
Tot seguit intervé el Ponent de la Comissió d'Hisenda per a assenyalar que en 
l’expedient instruït pels serveis econòmics consten els estats d’execució de 
pagaments referits als exercici 2010 i 2011, quedant acreditat que aquesta 
Administració compleix amb les seues obligacions de pagament en els terminis 
establits en la legislació especial. Igualment posa de manifest que aquest tipus 
d'informació tindrà caràcter periòdic i trimestral, coneixent la Corporació en tot 
moment el grau de compliment de la normativa indicada. 
 

La Corporació queda enterada. 
 
 
3. Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2012 
 
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda 
adoptat en sessió de 31 de gener del 2012, per la qual s’interessa del Ple de la 
Corporació adopció d'acord de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2012, per 
a abonament de les despeses corresponents a les aportacions municipals en el 
programa SEAFI de Serveis Socials, referit als exercicis 2009, 2010 i 2011 per un 
import total de 38.628, 21 euros. 
 
[…/…] 
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Concloses les intervencions, sotmès el punt a votació, per majoria absoluta en 
haver-se produït 8 vots a favor (PP i Esquerra Unida), 1 vot en contra de Bloc-
Compromís i 3 abstencions del Grup Socialista, el Ple de la Corporació acorda: 

 
 
Aplicar al Pressupost Municipal de 2012 mitjançant reconeixement 
extrajudicial de crèdits (Expte. 01/2012), les despeses del Programa 
SEAFI dels exercicis 2009, 2010 i 2011 per l'import total de 38.628,91 
euros. Aquest import es carregarà amb càrrec a la partida 23200-480 
ATENCIONS BENÈFIQUES CONVENCIONS SOCIALS, que per a fer front a 
aquesta despesa, aquesta partida s'incrementarà amb l'import dels 
majors ingressos derivats de l'augment del nombre d'anys per a realitzar 
les devolucions de les participacions en els tributs de l'Estat. 

 
4. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN 
 

a. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia nº 34/2012 
a 158/2012 
 
Queden assabentats i es manifesta la voluntat de procedir al seu estudi 
detallat després del debat de les mocions. 
 
b. Mocions de Grups Polítics 
 

I) Moció sobre aplicació d'Ordenança fiscal d'imposició 
de taxes per ocupació de domini públic amb màquines 
expenedores  
 
Pel Portaveu del Grup Bloc –Compromís es dóna lectura a la 
moció presentada en el Registre general el dia 12 de gener 
amb referència nº 136. Tot seguit indica que en sessions 
anteriors va manifestar la seua voluntat de fer propostes que 
permeteren l'ordenació d'activitats comercials no reglades i la 
cerca de noves fonts de finançament. En relació amb aquest 
compromís assenyala que ha presentat aquesta moció, relativa 
a la creació d'una ordenances fiscals que permeten la imposició 
de taxes per ocupació de la via publica amb elements 
comercials o de servei, que o bé per no estar lligats a 
establiments públics o per altres raons no satisfan cap tipus 
d'impostos malgrat aportar el seu exercici un benefici que 
s'obté amb la utilització especial del domini públic. 
 
[…/…] 
 
Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament per majoria 
absoluta (12 vots a favor Grups: PP, PSOE i BLOC i un en 
contra, Grup EU) acorda: 
 

Realitzar un estudi econòmic previ per a determinar la 
pertinència d'aplicar una Ordenança fiscal amb la finalitat 
de gravar l'ocupació de domini públic ocasionada amb la 
instal·lació de màquines expenedores i altres elements 
comercials. 
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II) Moció sobre aplicació d'Ordenança fiscal que grava la 
distribució de publicitat 
 
Pel Portaveu del Grup Bloc–Compromís es dóna lectura a la 
moció presentada en el Registre General el dia 26 de gener 
amb referència nº 350. 
 
[…/…] 
 
Concloses les intervencions el Ple de l'Ajuntament per 
unanimitat acorda: 
 

Iniciar la tramitació per a l'aplicació d'una Ordenança 
fiscal reguladora de l'activitat de publicitat comercial. 


