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Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
primera convocatòria el día 12 de Juliol de 2012 
 

1.  Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 7 de juny de 2012 
 

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

2. Resolucions d’Alcaldia núm. 509/2012 a 625/2012 

A petició del portaveu del Grup Socialista, D. Felipe Medina, es dóna lectura per la 
Secretaria a les resolucions d'Alcaldia núm. 510, 512, 519, 602 i 606. 

3. Pla Econòmico Financer referit a la liquidació de l’exercici 2011 

Per la Secretaria es dóna lectura a la proposta de la Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa d'Hisenda en sessió de 9 de juliol de 2012, 
referida al Pla Econòmic Financer redactat pels Serveis Econòmics, en ocasió de la 
pràctica de la liquidació del Pressupost de l'exercici econòmic del 2011.  
 

[…/…] 
 
Conclòs el debat i vists els següents antecedents, 
 
La liquidació del pressupost de l'exercici 2011 es va aprovar mitjançant Resolució 
d'Alcaldia de data 15 de maig de 2012, posteriorment rectificada mitjançant Resolució 
nº 618 de 4 de juliol de 2012. 
 
Segons l'art. 16.2 RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, 
en la seua aplicació a les entitats locals, (REP) l'Interventor municipal, ha d'emetre 
informe separat de la liquidació sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària. 
 
De l'Informe de la Interventora relatiu a l'estabilitat pressupostària es desprenen les 
següents dades: 

 

 
TOTAL INGRESSOS CAPÍTOLS 1 A 7 AJUSTATS 8.000.728,95 € 

TOTAL DESPESES CAPÍTOL 1 A 7 AJUSTATS 8.520.711,90 € 

CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ       -  519.982,95 € 

 

 
Aquesta necessitat de finançament, en termes d'estabilitat pressupostària, ve motivada 
per la utilització en 2011 de Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals per 
import d'1.139422,51 €.  
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La normativa d'estabilitat pressupostària anteriorment esmentada, a més de limitar la 
utilització de l'endeutament de les Administracions Públiques, també considera que la 
utilització de Romanents, tant afectats, com per a despeses generals, malgrat tractar-
se de recursos que ja té la Corporació, afecten a l'estabilitat pressupostària, per 
entendre que en 2011 no hi havia recursos no financers suficients per a cobrir les 
despeses efectivament realitzades, i per tant, ha d'aprovar-se un Pla Econòmic Financer 
que permeta en l'exercici següent tornar a una situació d'equilibri o superàvit 
pressupostari. 
 
El Pla Econòmic Financer conté: 

 
a) Una anàlisi de la situació econòmica financera de l'Ajuntament. 
 
b) La previsió d'ingressos i despeses per als exercicis 2012 i 2013, sota el supòsit 
que no es produeixen canvis en polítiques fiscals o de despeses per a aquests 
exercicis. 
 
c) I la conclusió de consecució del restabliment de la situació d'estabilitat 
pressupostària segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, SEC 
95, sense necessitat adopció de cap mesura extraordinària d'ingressos i despeses 
per als exercicis 2012 i 2013. 

 
Considerant que el Pla Econòmic Financer comporta el restabliment d'estabilitat 
pressupostària segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, SEC 95, 
sense necessitat adopció de cap mesura extraordinària d'ingressos i despeses per als 
exercicis 2012 i 2013, el Ple de la Corporació, de conformitat amb el dictamen de la 
Comissió, per majoria absoluta (10 vots a favor: PP, Esquerra Unida i Bloc-Compromís; i 
2 en contra del Grup Socialista), acorda: 
 

Primer. Aprovar el Pla Econòmic Financer relatiu a la liquidació del pressupost 
municipal de l'exercici econòmic 2011. 
 
Segon. Sotmetre l'expedient al període d'informació pública mitjançant la inserció 
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
 

4. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 585/2012 relativa a la petició de cessió de la illeta 
del Camí del Fus 

Per Secretaria es dóna lectura íntegra a la Resolució d'Alcaldia 585 de 27 de juny de 
2012, per la qual es formalitza la petició a la Demarcació de Carreteres de l'Estat a 
València amb caràcter gratuït a favor de l'Ajuntament de Massanassa de la illeta de 
l'actual carrer Camí del Fus del Polígon Industrial. 

[…/…] 

Sotmès el punt a votació, el Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta (10 vots a favor: 
Grup PP, Esquerra Unida i Bloc-Compromís, i dues abstencions, Grup Socialista) acorda: 

 
Primer. Ratificar la Resolució de l'Alcaldia núm. 585/2012 i en aquest sentit, 
sol�licitar de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a València la cessió al 
municipi de Massanassa dels terrenys de titularitat estatal que conformen la illeta 
de separació que delimita els sentits d'adreça de l'antic Camí del Fus, que 
actualment forma part del sistema viari urbà amb la denominació c/Camí del Fus. 
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Segon. Manifestar el compromís municipal d'assumir els costos de conservació i 
manteniment dels terrenys en cas de produir-se la cessió dels mateixos a favor 
d'aquest Ajuntament. 


