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Acords de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
Primera Convocatòria el dia 7 de Juny de 2012 

 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 24 de maig de 2012 

 
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per unanimitat 
de tots els membres del Ple. 

 
2. Aprovació de crèdit extraordinari 1/2012 

 
Pel Secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, 
adoptat en sessió d'1 de juny de 2012, pel qual s'eleva a la consideració del Ple la 
proposta d'acord d'aprovació de l'expedient de crèdit extraordinari que comporta 
modificacions en els estats d'ingressos i despeses del Pressupost Municipal per la 
quantia de 20.000 euros. 

     
   […/…] 

 
Finalitzades les intervencions, el Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta (10 
vots a favor (Grups PP, EU i Bloc-Compromís) i dues abstencions, Grup Socialista) 
acorda: 

 
Primer. Aprovar inicialment l'expedient C. EX. 1/2012 de modificació de 
crèdit del Pressupost Municipal mitjançant un crèdit extraordinari.  
 
Les partides afectades per aquesta modificació són les que s'indiquen a 
continuació: 
 
DESPESES 

 

Partida Denominació Saldo Anterior Modificació Saldo Definitiu 

24100-470 Subvencions per al 
Foment de l’Ocupació 

0 € 20.000,00 € 20.000,00 € 

   TOTAL 20.000,00 € 

 
 
INGRESSOS 

Partida Denominació Saldo Anterior Modificació Saldo Definitiu 

87000 Remanent de Tresoreria per 
a Gastos Generals 

0 € 20.000,00 € 20.000,00 € 

   TOTAL 20.000,00 € 

 

 

Segon. Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència 
d'altres mitjans de finançament. 
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Tercer. Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de 
quinze dies hàbils a explicar des del següent de la seua publicació en el BOP, 
posant a la disposició del públic la documentació corresponent, perquè 
durant l'esmentat termini els interessats puguen examinar-la i presentar 
reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
 
Quart. Que se done compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i 
suggeriments que es formulen, que si escau es resoldran en el termini d'un 
mes. Si en el termini d'exposició al públic no s'hagueren presentat 
reclamacions, la present modificació s'entendrà aprovada definitivament. 
 
Cinquè. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la 
mateixa per capítols en el tauló municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província.  

  
 

3.  Aprovació de modificacions pressupuestàries per suplement de crèdito 
extraordinari 1/2012 

  
 

Pel Secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, 
adoptat en sessió d'1 de juny de 2012 pel qual s'eleva a la consideració del Ple la 
proposta d'acord d'aprovació de modificació pressupostària per suplements de 
crèdit per import total 473.500 €, amb càrrec a remante de Tresoreria per a 
despeses generals.  

 
[…/…] 

 
 

Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels 
membres presents, acorda: 
 
 
Primer. Aprovar inicialment l'expedient S.C 1/12 de modificació de crèdit 
del Pressupost Municipal mitjançant un suplement de crèdit sobre les 
partides que s'indiquen a continuació: 
 
 
INGRESSOS 

 

Partida Denominació Saldo Anterior Modificació Saldo Definitiu 

87000 Remanent de Tresoreria per 
a Despeses Generals 

0 € 473.500,00 € 473.500,00 € 

   TOTAL 473.500,00 € 
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DESPESES 

 

Partida Denominació Saldo Anterior Modificació Saldo Definitiu 

15000-131 Laboral Temporal 
Urbanisme 75.459,16 € 100.000,00 € 175.459,16 € 

22100-160 Cuotes Socials 654.554,19 € 37.000,00 € 691.554,19 € 

23200-480 Atenc. Benéf. Convenc. 
Socials 140.000,00 € 100.000,00 € 240.000,00 € 

23200-131 
Laboral Temporal 

Servicis Socials 

8.834,54 € 

 
12.000,00 € 20.834,54 € 

15002-221 Vestuari Urbanisme 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 

32000-221 Combustible Escoles 14.000,00 € 6.000,00 € 20.000,00 € 

15000-221 Combustible vehicles 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 

13000-221 Combustible vehicles 6.500,00 € 2.500,00 € 9.000,00 € 

34200-212  Conservació i reparació 
Polidesportiu 28.000,00 € 12.000,00 € 40.000,00 € 

45000-214 Conservació i reparació 
vehicles 6.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € 

45300-210 Conservació y reparació 
víes públiques 45.000,00 € 50.000,00 € 95.000,00 € 

15100-210 Conservació i reparació 
parcs i jardins 45.000,00 € 10.000,00 € 55.000,00 € 

92000-212 Conservació i reparació 
edificis públics 40.000,00 € 50.000,00 € 90.000,00 € 

15100-619 Equipament zones 
dotacionals 20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 

45000-623 Adquisició maquinària 6.000,00 € 25.000,00 € 31.000,00 € 

93000-226 
Despeses diverses 

administració 
econòmica 

130.000,00€ 50.000,00 € 180.000,00 € 

   TOTAL 473.500,00 € 

 

Segon. Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència 
d'altres mitjans de finançament.  
 
 
Tercer. Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze 
dies hàbils a explicar des del següent de la seua publicació en el BOP, 
posant a la disposició del públic la documentació corresponent, perquè 
durant l'esmentat termini els interessats puguen examinar-la i presentar 
reclamacions davant el Ple de la Corporació.  
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Quart. Que s'adone al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i 
suggeriments que es formulen, que si escau es resoldran en el termini d'un 
mes. Si en el termini d'exposició al públic no s'hagueren presentat 
reclamacions la present modificació s'entendrà aprovada definitivament. 
 
Cinquè. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la 
mateixa per capítols en el tauló municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

 
 

4.  Aprovació del conveni de col·laboració suscrit amb la Diputació de València i 
la Cooperativa de Supermercats Consum 

 
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda. 
 
 
[…/…] 

 
Conclòs el debat. 
 
Vista la comunicació de la Presidència de l'Àrea de Benestar Social de la Diputació 
de València en la qual s'informa de la possibilitat que aquest Ajuntament adopte 
acord d'adhesió al conveni que la Diputació té subscrit amb la Cooperativa de 
Supermercats Consum per a accedir a la retirada de tots els productes peribles o 
qualssevol altres, particularment els frescs, que estiguen subjectes a una data de 
caducitat per a la seua distribució a persones necessitades del municipi. 
 
Considerant d'interès municipal l'adhesió a aquest conveni posat que amb el mateix 
s'afavoreix l'execució de competències municipals relacionada amb la prestació de 
Servicis socials. 
 
Vist els articles 88.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, reguladora del Règim 
Jurídic de l'Administracions Públiques i 111 del RDL 781/86, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós pel qual s'aprova el text articulat de les Disposicions Legals 
vigents en matèria de règim local. 
 
El Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa 
d'Hisenda, per unanimitat, acorda: 

 
 

Primer. Adherir-se al conveni que la Diputació de València té subscrit amb la 
Cooperativa de Supermercats Consum per a accedir a la retirada de tots els 
productes peribles o qualssevol uns altres, particularment els frescs, que 
estiguen subjectes a una data de caducitat per a la seua distribució a 
persones necessitades del municipi. 
 
 
Segon. Expressar en virtut d'aquest acord la voluntat municipal d'assumir els 
següents compromisos: 

 
La retirada de productes no entorpirà el normal funcionament de 
l'activitat de la Cooperativa de Supermercats Consum. 
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L'Ajuntament es compromet a solucionar negatives pràctiques de 
buidatge de contenidors als voltants dels supermercats Consum, per 
particulars en cerca d'aliments mitjançant la col·locació de cartells 
informatius de la no existència d'aliments en els contenidors. 
 
L'Ajuntament es compromet a fer partícip a la cooperativa dels 
programes de gestió de bons de menjar desenvolupat pels serveis 
socials municipals. 

 
Tercer. Designar a Càrites Diocesana-Parroquial de Massanassa, com a 
entitat responsable de la retirada d'aliments. 

 
 

5. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
5.1 Dació de comptes de les Resolucions de Alcaldia números 459/2012 a 
508/2012 

 
 

El Portaveu del Grup Socialista sol·licita aclariment sobre el contingut de les 
següents: 

 
 El motiu pel qual la Resolució 482 reflecteix una despesa de 1000 euros 

quan l'Equip de govern havia expressat el seu compromís que la 
inauguració de l'Escola d'Adults no comportara cap tipus de despeses. 

 
L'Alcaldia informa que la Resolució solament aprova una retenció de despeses, sent 
l'import de la despesa disposada de 612€, quantitat aquesta, poc significativa i 
destinada a l'adquisició de plantes i al pagament de les actuacions del grup de 
danses, i que posa de manifest que s'ha mantingut el criteri d'austeritat que en el 
seu moment es va manifestar. 
 

 En relació amb la previsió de despeses continguda en la Resolució nº 489 
sol·licita informació sobre els motius que justifiquen la realització d'una 
despesa de 60.000 € en un equip informàtic, les característiques del 
mateix i si es va a debatre la seua instal·lació en el si de la Comissió 
Informativa. 

 
A la pregunta formulada es contesta per l'Alcalde que es tracta de la iniciació de 
l'expedient, per la qual cosa una vegada instruït es posarà en coneixement de la 
Comissió. Quant al motiu d'aquest subministrament, indica que és la necessitat de 
procedir a la renovació del servidor existent, atès que està concloent la seua vida 
útil. 
 

 En relació amb la nº 502 que reflecteix una despesa de lloguer de cadires 
per als actes de Sant Joan, sol·licita aclariment sobre els motius que han 
determinat que no s'acudisca als ajuntaments pròxims interessant la cessió 
temporal gratuïta com és pràctica habitual. 

 
La Presidència assenyala que per coincidència de dates amb actes d'un altre 
municipi no ha sigut possible realitzar el préstec d'aquest material, alhora que 
informa que la Diputació té previst el lliurament gratuït al municipi de 500 cadires. 
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 Pel que fa a la Resolució nº 503 sol·licita informació sobre el contingut del 
conveni Major a Casa. 

 
L'Alcalde informa que es tracta de la pròrroga d'un conveni ja existent entre la 
Conselleria de Benestar i l'Ajuntament de Massanassa pel qual se subministra a la 
persones majors o depenents el servei de menjar i altres relacionats amb cures 
personals i de la llar, evitant amb açò l'ingrés en residència de 15 veïns del 
municipi. 
 

 En relació a la Resolució 508 indica que en aquesta ocasió sí que es fa una 
referència expressa a l'obra executada. 

 
L'Alcalde intervé per a aclarir que en la resolució se substancia la devolució d'una 
garantia constituïda per l'empresa adjudicatària d'unes obres concretes i que 
respon de la seua bona execució, no comportant una despesa municipal. 
 
 
5.2 Mocions dels Grups Polítics 
 
 
5.2.1 Moció del grup Esquerra Unida instant la subjecció dels Béns de l’Església 
Catòlica al pagament de l’Impost de Béns Immobles 

 
 

Es procedeix a la lectura íntegra de la moció presentada el dia 29 de maig i nº de 
Registre 2676, la part dispositiva del qual és la següent: 
 
“1. Que s'elabore un cens en aquest municipi dels béns immobles rústics i urbans 
que estan censats i/o registrats a nom de l'Església Catòlica i d'altres confessions 
religioses, fundacions i qualsevol un altre titular contemplat en qualsevol dels 
supòsits de l'article 62 del Reial decret Legislatiu 2/2004, és a dir, que estiguen 
exempts de pagament d'IBI. 
 
2. Instar al Congrés al fet que es modifique l'article 62 del Reial decret Legislatiu 
2/2004 i se suprimisca l'exempció de l'IBI en els béns immobles propietat de 
l'Església Catòlica. 
 
3. Donar trasllat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President 
del Govern.” 

 
 

[…/…] 
 
 

Finalitzats els debats el Ple de l'Ajuntament desestima la Moció presentada 
en haver-se produït vuit vots en contra dels membres que integren el Grup 
PP i 4 vots a favor (Grups Socialista, Esquerra Unida i Bloc-Compromís) 
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5.2.2 Moció del grup Bloc-Compromís exigint el pagament de l’Impost de Béns 
Immobles a l’Església Catòlica  

 
 

Es procedeix a la lectura íntegra de la moció presentada el dia 4 de juny, amb 
núm. de Registre 2770, la part dispositiva del qual és la següent: 

 
 
“1. L'Ajuntament de Massanassa sol·licita al Govern Central i a les Corts 
Generals que la Llei de Pressupostos suprimisca de la Llei d'Hisendes Locals 
l'exempció de l'IBI a totes els confessions religioses, així com a les seues 
instal·lacions, excepte els centres de culte. 
 
2. L'Ajuntament de Massanassa insta a les Corts Generals al fet que 
deroguen els acords de l'Estat Español amb l'Estat Vaticà i que s'acorde 
l'autofinançament de l'Església Catòlica com es contempla en aquests 
acords, i en conseqüència, s'elimine de l'IRPF la casella d'assignació a 
l'Església Catòlica. 
 
3. L'Ajuntament de Massanassa insta a les Corts Generals a fer els 
modificacions pertinents en la Llei d'Hisendes Locals, en la Llei de 
Mecenatge i Fundacions i altres normes locals i lleis estatals i 
autonòmiques, per a evitar injustificables exempcions de l'IBI i altres 
impostos a l'Església Catòlica i altres confessions religioses. 
 
4. L'Ajuntament de Massanassa es compromet a fer un cens dels béns 
immobles rústics, urbans i industrials que estan censats i registrats a nom 
dels confessions religioses, així com dels seues activitats i associacions 
afins.” 

 
[…/…] 

 
Finalitzats els debats, el Ple de l'Ajuntament desestima la Moció 
presentada en haver-se produït vuit vots en contra dels membres que 
integren el Grup PP i 4 vots a favor (Grups Socialista, Esquerra Unida i 
Bloc-Compromís) 

 
 


