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Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada 
en primera convocatòria el dia 8 de Març de 2012 

 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 23 de febrer de 2012 
 
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per unanimitat 
de tots els membres del Ple. 
 
 
2. Modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
 
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda 
adoptat en sessió de 29 de febrer de 2012, pel qual s'eleva proposta d'adopció 
d'acord d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de 
l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 
[…/…] 

 
Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament per majoria absotuta (9 vots a 
favor dels grups PP i EU; i 4 en contra, grups PSOE i Bloc –Compromís), acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de 
l'Impost de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 
 

3.      Mociones de los Grupos Políticos 
 

A) Moción de Esquerra Unida relativa a la revista municipal La Plaça  
 
Pel portaveu del grup d'Esquerra Unida es dóna lectura íntegra a la moció 
presentada en el Registre General el dia 5 de setembre de 2011 (nº 3664) i es 
manifesten els motius que la justifiquen, indicant la necessitat que es produïsca un 
canvi en la linea editorial a fi de que aquesta publicació siga un instrument de 
divulgació i presa de consciència de la problemàtica del municipi i de participació 
dels grups polítics en l'activitat municipal, evitant el que al seu judici denomina 
l'àlbum de fotos de l'Alcaldia. 
 
[…/…] 
 
Concloses les intervencions el Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta (11 vots a 
favor –PP, EU i Bloc-Compromís- i 3 abstencions PSOE), acorda: 
 
Aprovar la Moció presentada pel Grup Esquerra Unida, la part dispositiva del qual 
estableix el següent: 

 
“Que la revista municipal La Plaça ha de ser un instrument per a donar a 
conèixer als veïns/as de Massanassa totes les campanyes de conscienciació 
ciutadana, com a horaris de traure la brossa, reciclatge, utilització de 
papereres, mantenir net el poble d'excrements d'animals, etc. Campanyes en 
la qual puguen participar en la revista tots els grups polítics.” 
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B) Moció d’Esquerra Unida sobre instalació en els edificis municipals de sistemes 
d’energia renovable  
 
Pel portaveu del grup d'Esquerra Unida es dóna lectura íntegra a la moció 
presentada en el Registre General el dia 5 de setembre de 2011 (nº 3665). 
 
[…/…] 
 
Concloses les intervencions el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar la Moció presentada pel Grup Esquerra Unida, la part dispositiva del qual 
estableix el següent: 
 
“Que s'instal·len en tots els edificis municipals sempre que siga possible i rendible, 
equips d'energia solar, així com els equips necessaris i suficients per al 
magatzematge d'aquesta energia i la seua conversió, per a ser utilitzada en 
calefacció i aigua calenta per a ús sanitari.” 
 
 
C) Moció del Grup Bloc-Compromís sobre reforma interior de les dependències de 
la Llar dels Jubilats 
 
Pel portaveu del grup Bloc-Compromís es dóna lectura íntegra a la moció presentada 
en el Registre General el dia 31 de gener de 2012 (nº 402) en la qual es proposa la 
realització d'obres de reforma interior consistents en l'anul·lació de la paret d'obra 
que delimita les zones dels antics despatxos i consergeria i la seua substitució per 
una instal·lació divisòria móbil. 
 
[…/…] 
 
Conclosos els debats el Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta desestima la Moció  
presentada (8 vots en contra PP, 4 vots a favor Bloc-Compromís i PSOE i una 
abstenció, Grup EU) 
 
 
D) Moció del Grup PSOE relativa a la celebració del Dia Internacional de la Dona 
 
Intervé pel Grup Socialista municipal Dª Olaya Sánchez Martínez per a procedir a la 
lectura íntegra d'aquesta moció que ha sigut presentada en el Registre General 
municipal el dia 23 de febrer de l'any en curs amb el número de registre 792. 

 
“Reclamem al Govern de la Nació: 
 
Que mantinga el dret de les dones a decidir sobre la salut sexual i 
reproductiva, d'acord amb la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la IVE, 
fent-ho efectiu en totes les Comunitats Autònomes. 
 
Que modifique el decret de mesures urgents per a la reforma laboral, a fi de 
garantir de manera efectiva el dret a la conciliació així com les mesures que 
fan possible la igualtat en l'ocupació, la incorporació de les dones a tots els 
llocs de responsabilitat, i la igualtat salarial, tal com estableix la llei per a 
la igualtat. 
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Que impulse els serveis de l'Estat del Benestar relacionats amb l'atenció i 
l'atenció a totes les persones que ho necessiten, especialment menors, 
persones majors i en situació de dependència. 
 
Que promoga la igualtat real i efectiva en totes les polítiques públiques i en 
la societat.” 

 
Conclosos els debats i sotmès el punt a votació el Ple per majoria absoluta (8 vots 
en contra, Grup PP i 5 vots, Grups PSOE, EU i Bloc-Compromís) acorda desestimar la 
moció presentada pel Grup Municipal Socialista. 
 
 
E) Moció del Grup PP relativa al Dia Internacional de la Dona 
 
L'Alcaldia pren la paraula per a assenyalar que l'opció a la qual es va a donar lectura 
constitueix un manifest remès per la FVMP, subscrit favorablement per la totalitat 
de grups polítics que en ella es troben representats, per la qual cosa ha de 
considerar-se com un text obert al que es poden adherir altres grups municipals. 
 

“Primer. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i 
promoure esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre homes 
i dones. 
 
Segon. Manifestar el nostre compromís de treballar per a evitar tot tipus de 
desigualtats i engegar els plans d'igualtat a fi de garantir unes normes que 
confirmen la igualtat real d'empleats i empleades públiques i la resta de 
treballadors. 
 
Tercer. Realitzar les actuacions necessàries per a l'engegada de campanyes 
socieducativas sobre la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, 
així com sobre la prevenció de la violència de gènere. 
 
Quart. Elaborar (en el cas de no existir) i desenvolupar un pla d'igualtat 
entre homes i dones com a ferramenta per a superar els desequilibris 
existents entre les situacions i condicions de vida d'homes i dones. 
 
Cinquè. Promoure el paper de les dones en els diferents àmbits de la vida 
social, educativa, cultural i política a fi d'afavorir la igualtat i el ple exercici 
dels seus drets. 
 
Sisè. Adoptar aquelles mesures necessàries per a eradicar el greuge social 
que constitueix la la violència de gènere i la desigualtat de sexe, amb accions 
de conscienciació que transformen les conductes acceptades culturalment, 
però que són el germen de la desigualtat.” 

 
Conclosos els debats, el Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta (9 vots a favor, 
Grup PP i EU, i 4 en contra, grups PSOE i Bloc- Compromís) acorda aprovar la moció 
presentada. 

 


