AJUNTAMENT DE RÒTOVA

Carlos Peiró Alonso
President de La Rotovense Musical

Atenent els seus escrits de data 20 de gener i 26 d'abril del 2013, i
després de realitzar els estudis pertinents sobre la viabilitat i conveniència de
la proposta de La Rotovense Musical, l'Ajuntament de Ròtova vol traslladar-li
resposta a la seua petició, atenent les següents valoracions:
1. El Cine Cervantes no és un bé susceptible de cessió, donat l'interés
patrimonial i cultural que suposa per al municipi i els veïns de Ròtova
en el seu conjunt, a més dels condicionaments jurídics que invaliden
qualsevol iniciativa en este sentit.
2. La cessió gratuïta de qualsevol espai de propietat municipal a una
associació local suposaria greuge comparatiu respecte a la resta
d'associacions que es troben en igualtat jurídica.
3. L'estat de deteriorament del Cine Cervantes que ha provocat la clausura
al públic de la instal·lació, impedeix a este ajuntament autoritzar l'accés
al recinte sense abans dur a terme les degudes actuacions de
condicionament i rehabilitació; adés que la proposta presentada per La
Rotovense Musical no acompanya projecte de condicionament del local
que garantisca la seguretat, queda descartada qualsevol sol·licitud
d'autorització, tant de la cessió com de l'ús.
4. Existeix per part de l'Ajuntament de Ròtova la previsió d'iniciar l'any
2014 un projecte d'actuació sobre el Cine Cervantes, basat en la
memòria realitzada l’any 2006 per al complex administratiu-cultural
Comtes de Ròtova; este projecte, basat en l’objectiu de dotar al municipi
de les instal·lacions previstes per l'equip de govern en la planificació
d'infraestructures per a usos culturals, contempla en la seua primera
fase la redacció del projecte tècnic necessari per a dur endavant les
successives obres.
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Esta actuació permetrà dotar d'un espai idoni per a la socialització i la
realització d'activitats culturals de qualsevol tipus, dels que podran
beneficiar-se en igualtat de condicions tots els veïns i associacions de
Ròtova en el seu conjunt, inclosa La Rotovense Musical.
Pels motius descrits anteriorment, l’Ajuntament ha pres la decisió de no dur a
terme la cessió del Cine Cervantes.
No obstant això, entenent que les demandes que La Rotovense Musical, com a
associació local dedicada a la promoció de la música, ha plantejat a
l'Ajuntament de Ròtova quant a la necessitat un espai destinat al seu ús per a
assajos, magatzem i arxiu de documentació són justificades, i sent voluntat de
l'Ajuntament de Ròtova satisfer les necessitats de les associacions locals en tot
allò que estiga en les seues possibilitats, li informe que s’ha adoptat el
compromís següent:
•

Finalitzar les obres a la nau municipal ubicada al polígon Les
mases i autoritzar a la Rotovense Musical per a l'ús prioritari de
les instal·lacions de la primera planta; este fet possibilitarà que La
Rotovense Musical compte amb unes instal·lacions adequades per a les
seues tasques, tal com s'ha requerit en diferents ocasions a
l'Ajuntament de Ròtova.

Atentament,
L'alcalde de Ròtova

Antonio García Serra
Ròtova, 30 d’abril de 2013
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