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Acta de la Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
Primera Convocatòria el dia 30 de Desembre de 2010 

 
 
2. Dació de comptes de la comunicació de la sindicatura de comptes sobre 

demora en la presentació del compte general 2009 
 
Per la Secretaria es dóna lectura íntegra a la  comunicació de la Sindicatura de 
Comptes, que ha tingut entrada en el Registre General d’este Ajuntament el dia 2 
de desembre de l’any en curs, en la que s’informa de la Corporació que conclòs el 
termini legal per a la remissió a este òrgan fiscalitzador del Compte General de 
l’exercici econòmic de 2009, no s’ha donat compliment a esta obligació. 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat de la comunicació. 
 
 
3. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2011 
 
El Ple del Ajuntament per majoria absoluta (huit vots a favor del Grup PP i quatre 
en contra del Grup Socialista) acorda: 
 

Primer.- Aprovar amb caràcter inicial, el Pressupost General de 
l’Ajuntament i les seues bases d’execució, el resum del qual és el següent: 
 
Ingressos 
 

  2011 2010 

1 Impostos directes 3.289.856,61 € 3.203.138,38 € 

2 Impostos indirectes 155.000,00 € 155.000,00 € 

3 Taxas i altres ingressos 1.426.100,00 € 1.903.970,53 € 

4 Transferències corrents 1.684.920,47 € 1.511.540,96 € 

5 Ingressos patrimonials 245.201,63 € 242.746,70 € 

 Total ingressos operacions 
corrents 

6.801.078,71 € 7.016.396,57 € 

6 Alienació d’inversions reals 947.410,82 € 947.410,82 € 

7 Transferència de capital 75.434,00 € 126.659,20 € 

 Total ingressos operacions de 
capital no financeres 

1.022.844,82 € 1.074.070,02 € 

8 Actius financers 14.000,00 € 14.000,00 € 

9 Passius financers 273.566,00 € 274.772,80 € 

 Total ingressos operacions de 
capital financeres 

287.566,00 € 288.772,80 € 

 Total ingressos operacions de 
capital 

1.310.410,82 € 1.362.842,82 € 

 Total pressupost de ingressos 8.111.489,53 € 8.379.239,39 € 
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Gastos 
 

  2011 2010 

1º Gastos personal 3.038.018,50 € 3.020.864,66 € 

2º Béns corrents i servicis 2.582.389,03 € 2.495.240,28 € 

3º Gastos financers 45.263,61 € 65.059,77 € 

4º Transferències corrents 450.226,60 € 347.097,14 € 

 Total operacions corrents 6.115.897,73 € 5.928.261,85 € 

6º Inversions reals 1.633.430,82 € 2.109.862,82 € 

7º Transferència de capital 47.500,00 € 47.500,00 € 

 
Total operacions capital no 
financers 1.680.930,82 € 2.157.362,82 € 

8º Actius financers 14.000,00 € 14.000,00 € 

9º Passius financers 300.660,98 € 279.614,72 € 

 
Total operacions capital 
financeres 314.660,98 € 293.614,72 € 

 Total pressupost 8.111.489,53 € 8.379.239,39 € 

 
 

Segon.- Aprovar la plantilla de personal. 
 
Tercer.- Exposar l’expedient instruït a informació pública, per mitjà 
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de quinze 
dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar 
reclamacions davant del. El pressupost es considerarà definitivament 
aprovat si durant l’esmentat termini no s’hagueren presentat 
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a 
resoldre-les. 
 
El pressupost definitivament aprovat, serà publicat resumit per capítols de 
cada un dels pressupostos que ho integren, en el Butlletí Oficial de la 
Provincial. 
 
Quart.- Remetre còpia del pressupost definitivament aprovat a 
l’Administració de l’Estat i a la corresponent Comunitat Autònoma, la qual 
cosa haurà de fer-se simultàniament a la remissió a què s’al·ludeix en 
l’anterior paràgraf. 
 
Quint.- Establir que el pressupost entrarà en vigor una vegada publicada la 
seua aprovació definitiva. 

 
 
4. Sol·licitud a la gerència del cadastre de delegació de competències en la 

tramitació d’alteracions de domini d’IBI rústic i urbà 
 
Conclòs el debat, el Ple de l’Ajuntament de conformitat amb el dictamen de la 
Comissió d’Hisenda, per majoria absoluta (huit vots a favor del Grup PP y quatre 
en contra del Grup Socialista) adopta el següent acord: 
 

Primer.- Sol·licitar de la Gerència Regional del Cadastre la delegació de 
competències a favor de l’Ajuntament de Massanassa per a la tramitació 
dels expedients d’ordre jurídic en les alteracions de domini, model 901N, 
tant per a Rústica com per a Urbana. 

 
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a l’adopció dels acords tendents a 
determinar la resta d’aspectes relatius al correcte desenrotllament del 
conveni de col·laboració que arreplegarà les anteriorment mencionades 
alteracions i les d’ordre físic i econòmic. 
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Tercer.- Que es comunique el present acord a la Gerència del Cadastre de 
València. 
 
Quart.- Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la 
mateixa per capítols en el tauler municipal d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

 
 
5. Control d’òrgans de govern 
 
5.1. Dació de comptes de les Resolucions d’Alcaldia nº 1180 a 1231/10 
 
La Corporació queda assabentada del contingut d’estes resolucions que figuren en 
l’expedient de la convocatòria. 


