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Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada el dia 24 de novembre del 
2011 

 
 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de 24 d'octubre del 2011 
 
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per 
unanimitat de tots els membres del Ple que van assistir a la sessió. 
 
 
2. Resolucions d'alcaldia del numero 1045/11 a 1173/11 
 
El Ple de la corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en 
poder de l'expedient de Ple. 
 
 
3. Modificació del finançament previst en l'Annex d'Inversions 
 
Per la Secretaria es dóna lectura al dictamen emés per la Comissió d'Hisenda en 
el qual se sol·licita la modificació de sistema de finançament de les inversions 
reflectides en el pressupost municipal. 
 
Concloses les intervencions el Ple de la Corporació, de conformitat amb el 
dictamen de la Comissió d'Hisenda, per unanimitat acorda: 
 

Modificar el finançament de les inversions previstes en l'Annex d'Inversions 
del Pressupost municipal de 2011, amb càrrec a préstecs, que passen a 
finançar-se amb finançament general. 

 
 

4. Concertació de conveni amb l'Agència Tributària en matèria d'informació 
tributària i gestió recaptatòria  
 
Pel Secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda en 
el qual s'eleva a la consideració del Ple la proposta d'adhesió al conveni de 
col·laboració concertat per l'Agència Tributària i la Federació Espanyola de 
Municipis en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la 
gestió recaptatòria amb les entitats locals. 
 
Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda: 
 

Primer.- L'Ajuntament de Massanassa s'adhereix íntegrament al Conveni 
subscrit entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació 
tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les Entitats Locals. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a l'adopció de les disposicions 
necessàries per a l'efectivitat del compliment del present acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies perquè en prenga coneixement i curs de l'acord a l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària. 
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5. Constitució de servitud voluntària a favor de la societat Iberdrola 
distribució elèctrica sobre el centre de transformació municipal situat en el 
carrer Palleter  
 
El President procedeix a informar als membres de la Corporació que per a la 
posada en funcionament del Centre de Transformació en l'Auditori Municipal 
situat en el carrer Palleter, es precisa de la concessió de servitud voluntària a 
favor de la societat Iberdrola Distribució Elèctrica S.A en les condicions fixades 
per la subministradora el que converteix l'acord en la mera subscripció d'un 
contracte d'adhesió en el qual no es poden modificar les condicions 
preestablides. 
 
Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament de Massanassa, en la seua 
condició de propietari de la parcel·la, local i instal·lacions del Centre de 
Transformació situats en el carrer Palleter, per unanimitat acorda:  

 
Primer.- Constituir servitud voluntària de naturalesa real, perpètua i 
irrevocable, a favor de la societat IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, 
S.A. o empresa successora en el subministrament d'energia elèctrica, sobre 
el local parcel·la de la seua propietat en el qual es troba instal·lat el 
Centre municipal de Transformació d'Energia indicat, la qual en el seu 
exercici s'ajustarà a les regles següents: 
 

1. La servitud s'exercitarà per IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, 
S. A., com a titular dominant, per a la instal·lació d'un Centre de 
Transformació d'Energia Elèctrica, en la forma que es reflecteix en 
el plànol adjunt degudament segellat i signat per aquest 
Ajuntament.  
 
2. El contingut d'aquesta servitud en favor d'IBERDROLA 
DISTRIBUCION ELECTRICA, S. A., consistirà en el dret per a establir i 
mantenir en funcionament permanent i reglamentari d'un centre de 
transformació d'energia elèctrica, d'una o més unitats, amb la seua 
aparellaje, conductors d'entrada o eixida des de l'exterior, ventilació 
i altres elements necessaris per al seu funcionament en les 
condicions expressades. 
 
3. La utilització de les instal·lacions mitjançant la servitud que es 
constitueix serà exclusiva per part d'IBERDROLA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, S. A., personal per ella autoritzat o autoritats 
competents. Tal accés es considera com a permanent durant les 24 
hores del dia, tant per a persones com per als elements materials 
necessaris a les finalitats aquestes i, especialment, per al seu 
manteniment, reparació, modificació, reposició o quantes obres 
foren necessàries realitzar en el seu interior. Per la qual cosa el 
titular del predi servent, o els qui la succeïren en la seua titularitat, 
mancaran d'accés a dita zona en cap cas ni per concepte algun. 
 
4. Aquesta servitud té caràcter real i permanent, extingint-se 
automàticament si se cessara la distribució d'energia elèctrica a 
través de les instal·lacions establides en la mateixa. 
 
5. IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S. A., o l'empresa que li 
succeïsca, no estarà obligada de cap manera, per la sola constitució 
d'aquesta servitud al pagament de cànon, impost o taxa alguna.  
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Segon.- Facultar a l'Alcaldia Presidència perquè porte a efecte la 
formalització del conveni i quantes actuacions es requerisquen. 


