AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 6 DE JULIOL DE 2015

CELEBRADA

PER

ASSISTENTS:

D. ANTONIO GARCÍA SERRA
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
DÑA. DOLORES MOMPARLER GINER
D. ROBERTO ALONSO PÉREZ
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. MERCHE MOLINA SORIANO
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
PP
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA

EXCUSA ASSISTÈNCIA:
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA

COMPROMÍS PER RÒTOVA

SECRETÀRIA: actua com a secretària Dña Mónica Espílez Feijóo, Tècnica de
Administració especial, serveis culturals, que ho fa com a secretària accidental de
l’Ajuntament.
En Ròtova, el dia 6 de juliol de 2015, a les vint hores i quinze minuts, al Saló de
sessions de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Alcalde D. Antonio García Serra,
assistits per la secretària accidental Dña. Mónica Espílez, es reuniren els regidors
i regidores que s’han relacionat prèviament per a celebrar sessió extraordinària
de l’Ajuntament Ple.
El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA NÚM. 113/2015
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI
En exercici de les facultats previstes en l'article 21.1.c de la Llei 7/85 i 80 del RD 2568/86
que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (ROF), he resolt convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE, a celebrar el
pròxim dilluns 6 de juliol de 2015 a les vint hores i quinze minuts, i amb el següent.
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ORDE DEL DIA
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2.-DONAR COMPTE COMPOSICIÓ GRUPS POLÍTICS I PORTAVEUS.
3.-DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE
TINENCES D'ALCALDIA.
4.-DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE DELEGACIONS D'ALCALDIA.
5.- DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS A CELEBRAR PEL PLE;
CREACIÓ I COMPOSSICIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES I DETERMINACIÓ DEL
RÉGIMES DE SESSIONS.
6.- PROPOSTA DE CÀRRECS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I/O PARCIAL;
DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA DE LES ASSIGNACIONS A PERCEBRE PELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ PER ASSISTÈNCIES A PLENS, COMISSIONS INFORMATIVES I
ÒRGANS COL·LEGIATS DELS QUE FORMEN PART; INDEMNITZACIONS PER GASTOS
OCASIONATS AMB MOTIU DE LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC.
7.-NOMENAMENT REPRESENTANTS EN ALTRES ORGANISMES I ÒRGANS COL·LEGIATS.
8.- DONAR COMPTE NOMENAMENT TRESORER AJUNTAMENT.
9.- PROPOSTA TRESORER DE L'AJUNTAMENT.
10.- APROVACIÓ DEFINITIU COMPTE GENERAL 2014.
11.- ESTABLIMENT FESTES LOCALS PER A 2016.
12.-APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 4 I ÚLTIMA “CONSTRUCCIÓ DE DOS PISTES DE PÀDEL,
VESTUARIS I SERVICIS DE MENJAR I BEGUDA AMB ELS SEUS CORRESPONENTS
EQUIPAMENTS (CONVENI DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA)”.
13.-MOCIÓ GRUP COMPROMÍS.”

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada en data
13/06/2015 repartida junt amb la convocatòria a tots els membres de la
Corporació.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la
Corporació Municipal, ACORDEN:
Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 13/06/2015, ordenant-se
la seua transcripció al llibre d’actes i la remissió a la Delegació de Govern i
Generalitat Valenciana, així com la seua inserció al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament de Ròtova i pàgina web municipal.

2.-DONAR COMPTE COMPOSICIÓ GRUPS POLÍTICS I PORTAVEUS.
Per part de la Secretària, es dona compte que, de conformitat amb el que
estableixen els articles 23 i següents del Reglament Orgànic Municipal i 24 del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’ha formulat
constitució de grups polítics mitjançant escrit dirigit al Sr. Alcalde President de
l’Ajuntament de Ròtova per cadascú dels dos grups Municipals que conformen
l’actual Corporació Municipal, dintre del termini hàbil, subscrit per tots els seus
respectius integrants, i que consten en la Secretaria General de la Corporació,
acompanyats de la designació de Portaveu de cada grup.

El GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS, queda integrat pels regidors i
regidores:
- Jordi Puig Muñoz.
- Merche Molina Soriano.
- Pedro José Ciscar San Lorenzo.
- Isabel Pérez Arjona.

Es designa com a portaveu al Regidor JORDI PUIG MUÑOZ i com a suplents als
regidors:
- Merche Molina Soriano.
- Pedro José Ciscar San Lorenzo.
- Isabel Pérez Arjona.

El GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, queda integrat pels regidors i
regidores:
- Antonio García Serra.
- Ángela Pla Faus.
- Dolores Momparler Giner.
- Roberto Alonso Pérez.
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- Maria Julia Donet Miñana.

Es designa com a portaveu a la regidora ANGELA PLA FAUS, i com a suplents
indistintament qualsevol dels demés regidors d’este grup municipal.
El ple queda assabentat.
3.-DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ
NOMENAMENT DE TINENCES D'ALCALDIA.

D'ALCALDIA

SOBRE

Per part de la Secretaria es dona compte de la resolución d’alcaldia 109/2015, de
data 25 de juny de 2015:
“Realizadas las elecciones locales del pasado día 24 de mayo y atendido que ha
quedado constituida la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 13
de junio de 2015.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril; artículo 22 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y
artículo 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO
1. Nombrar como titulares de las Tenencias de Alcaldía a los siguientes
concejales:
1ª Tenencia de Alcaldía Dª Ángela Pla Faus.
2ª Tenencia de Alcaldía Dª. Dolores Faus Momparler.
3ª Tenencia de Alcaldía D. Roberto Alonso Pérez.
2. Corresponderá a los nombrados sustituir, por su orden de nombramiento a
esta Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente
previstos.
3. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten
en su caso la aceptación de tales cargos.
4. Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia y publicarlos igualmente en el Tablón de Anuncios
municipal.
5. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se
celebre.

Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
6. Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente a la
fecha de la presente resolución”.
El Ple queda assabentat.

4.-DONAR COMPTE DE LA
DELEGACIONS D'ALCALDIA.

RESOLUCIÓ

D'ALCALDIA

SOBRE

Per part de la Secretaria es dona compte de la resolución d’alcaldia 110/2015, de
data 26 de juny de 2015:
“Realizadas las elecciones locales del pasado día 24 de mayo y atendido que ha
quedado constituida la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 13
de junio de 2015
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; y
43, 44 y 45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO
1. Efectuar las siguientes delegaciones, respecto de servicios municipales que se
especifican, a favor de los Concejales que a continuación se indican:
CONCEJALIA /SERVICIO
Cultura, fiestas, agricultura y comercio

TITULAR
Dª.
DOLORES
MOMPARLER GINER
Bienestar social, mujer, tercera edad, sanidad, Dª. ANGELA PLA FAUS
familia y personal.
Educación, deportes, Escuela Municipal de D. ROBERTO ALONSO
música, nuevas tecnologías y hacienda. PEREZ
Tesorero.
Turismo, medio ambiente, juventud.
Dª
JULIA
DONET
MIÑANA
Urbanismo, infraestructuras, vivienda, policía D. ANTONIO GARCIA
local.
SERRA

2. Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultades de (dirección,
organización interna y gestión de los correspondientes servicios) con exclusión
de la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero.
3. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que
procedan, en su caso, a la aceptación de tales cargos.
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4. Remitir anuncio de las referidas delegaciones para su inserción en el BOP y
publicarlas igualmente en el tablón de edictos municipal.
5. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
6. Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha
de la presente resolución.”

El Ple queda assabentat.
5.- DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS A CELEBRAR
PEL PLE; CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES I
DETERMINACIÓ DEL RÉGIMES DE SESSIONS.
Per part de la Secretària, es dona lectura a la següent proposta d’alcaldia, que es
transcriu literalment:
“Constituïda la nova Corporació Municipal el passat dia 13 de juny de
2015; atès el que es disposa en l'article 78 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que la
periodicitat de les sessions ordinàries serà fixada per acord del propi Ple en
sessió extraordinària convocada per l'Alcalde; la periodicitat del qual no podrà
excedir del límit mínim trimestral al fet que es refereix l'art. 46.2 a) del Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

Resultant que, el mateix article 78 del ROF es defineix les sessions
extraordinàries com aquelles que convoca l'Alcalde amb tal caràcter, per iniciativa
pròpia o a sol·licitud de la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de
la Corporació Municipal.
Resultant que, els articles 123, 124, 125 i 126 del ROF regulen les
Comissions Informatives. Les Comissions Informatives, integrades exclusivament
per membres de la Corporació Municipal, són òrgans sense atribucions
resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que
hagen
de
ser
sotmesos
a
la
decisió
del
Ple.
Resultant que, l'article 125 del ROF regula la creació de les Comissions
Informatives; l'Alcalde és el President nat de totes elles, no obstant açò, la
presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la Corporació, a
proposta de la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada en
el
seu
si.
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Considerant que la Comissió Especial de Comptes és d'existència
preceptiva, segons disposa l'article 116 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i la seua
constitució, composició i integració i funcionament s'ajusta a l'establit per a les
altres Comissions Informatives; li correspon l'examen, estudi i informe de tots els
comptes, pressupostàries i extrapressupostàries, que haja d'aprovar el Ple de la
Corporació, d'acord amb l'establit en la legislació reguladora de la comptabilitat
de les entitats locals; mitjançant acord adoptat pel Ple de la Corporació, la
Comissió Especial de Comptes podrà actuar com a Comissió Informativa
permanent per als assumptes relatius a economia i hisenda de l'entitat.
Atesa tota la normativa legal sobre aquest tema, aquesta Alcaldia proposa
al Ple de la Corporació Municipal l'adopció, si escau, dels següents ACORDS:
PRIMER.- Les sessions que celebre el Ple de la Corporació Municipal amb
caràcter ordinari se celebraran una vegada al mes, en concret l’últim dilluns de
mes, iniciant-se la primera sessió ordinària durant el pròxim mes de setembre (28
de setembre de 2015 a les 20 hores 15 minuts).
Les sessions que celebre el Ple de la Corporació municipal amb caràcter
extraordinari, se celebraran quan siguen convocades amb tal caràcter per
l'Alcalde, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la quarta part, almenys, del nombre
legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor puga sol·licitar més de
tres anualment.
Correspon a l'Alcalde fixar mitjançant Decret de convocatòria el dia i hora
en què hagen de celebrar-se les sessions ordinàries i extraordinàries.
SEGON.-

Es

crea

la

següent

Comissió

Informativa:

- Comissió Especial de Comptes que actuarà, al seu torn, com a Comissió
Informativa permanent d'Hisenda, amb la denominació abreujada de Comissió
Informativa Permanent de Comptes i Hisenda, i seran de la seua competència
l'examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i
extrapressupostàris que haja d'aprovar el Ple de la Corporació municipal, d'acord
amb l'establit en la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals; i
el coneixement de tots els assumptes relacionats amb economia i hisenda de
competència del Ple de la Corporació Municipal, o, si escau, de la Junta de
Govern Local, quan resolga per delegació expressa del Ple de la Corporació
Municipal; així com qualsevol altre assumpte que l'Alcaldia estime oportú
sotmetre
a
la
seua
consideració.
La Comissió Informativa anteriorment referida quedarà integrada per un
vocal designat per cadascun dels Grups Municipals amb representativitat en la
Corporació.
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- L'Alcalde és el President nat de cada Comissió Informativa, no obstant
això, la presidència efectiva de la mateixa podrà delegar-la en qualsevol membre
de la Corporació, a proposta de la pròpia Comissió, després de la corresponent
elecció efectuada en el seu si.
Esta comissió es reunirà el dilluns anterior a la celebració del ple ordinari, a
les 14 hores. (primera reunió ordinària 21 de setembre de 2015)
TERCER.- Establir que la participació dels membres de la Corporació en
les Comissions Informatives que formen part, seguisca el criteri del vot ponderat.
QUART.- Emplaçar als portaveus de cada grup municipal perquè en un
termini de quinze dies següents a l'adopció del present acord, designen
mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia i presentat en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament, els membres del seu respectiu grup que integraran la Comissió
Informativa, com a titular i substitut.”
El portaveu del Grup Compromís exposa que és una proposta raonable i demana
que en cas de canvi de data d’alguna sessió, s’informe al Ple immediatament
anterior.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN, aprovar en tots els seus termes la proposta d’Alcaldía
transcrita anteriorment.

6.- PROPOSTA DE CÀRRECS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I/O
PARCIAL; DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA DE LES ASSIGNACIONS A
PERCEBRE PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ PER ASSISTÈNCIES A
PLENS, COMISSIONS INFORMATIVES I ÒRGANS COL·LEGIATS DELS QUE
FORMEN PART; INDEMNITZACIONS PER GASTOS OCASIONATS AMB
MOTIU DE LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC.
Per part de la Secretaria, es dona lectura a la proposta de l’alcaldia que es sotmet
al Ple i que es transcriu literalment:
“Esta Alcaldia, en exercici de la potestat que li atorga l’article 13.4 del Reial
decret 2.658/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de
la Corporació la següent proposta per a regular els drets econòmics dels membres
de les Corporacions Locals en l'exercici dels seus càrrecs.
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La regulació d'estos drets ve continguda als articles 75 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 130 de la Llei 8/2010, de 23 de
juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i 13 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Considerant que de conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, els
membres de les Corporacions Locals podran exercir els seus càrrecs amb
dedicació parcial per a realitzar funcions de presidència, tinences d'alcaldia o
vicepresidència, ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho
requerisquen, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a les
mateixes, i, en este cas, seran donats d'alta en el Règim General de la Seguretat
Social en el referit concepte, assumint les Corporacions les quotes empresarials
que corresponguen. En els acords plenaris de determinació dels càrrecs que porten
aparellada aquesta dedicació parcial i de les retribucions dels mateixos, s'haurà de
contenir el règim de la dedicació mínima necessària per a la percepció d'estes
retribucions.
Atès el que va ser aprovat per l’Ajuntament ple amb el pressupost de 2015 i
en concret a les seues bases d’execució:
1.- Relació de càrrecs corporatius amb dedicació exclusiva:
- CAP.
2.- Relació de càrrecs corporatius amb dedicació parcial: 1 .
Import anual: 4.080.- euros
3.- Assignació per assistència a sessions d'òrgans col·legiats: no s’estableixen.
4.- Indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec, per
assistència i desenvolupament de la gestió de la regidoria corresponent, reunions,
gestions...etc, que hauràn de ser efectius i amb justificació documental: no
s’estableixen
Considerant que les retribucions, indemnitzacions i assistències que es
proposen hauran de publicar-se íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
València i fixar-se en el Tauler d'anuncis de la Corporació, així com els decrets del
president de la Corporació determinant els membres de la mateixa que realitzen les
seues funcions en règim de delegació.
En virtut d'açò, es proposa al PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
l'adopció, si escau, del següent ACORD:
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PRIMER.- Que Na Maria Julia Donet, Regidora d’este Ajuntament,
exercisca el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una retribució bruta anual,
vacances incloses, de 4.080 euros. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues
mensuals
La dedicació mínima d'esta regidora a les seues responsabilitats serà de 17
hores setmanals.
SEGON.- Les retribucions descrites per dedicació parcial, sense perjudici de
les variacions que puguen experimentar per acord plenari, es modificaran a primers
de cada exercici pressupostari en la quantia o percentatge que fixe la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per a les retribucions dels funcionaris públics.
TERCER.- Que es comunique a tots els regidors que exercisquen els seus
càrrecs amb dedicació exclusiva i/o parcial i que han segut descrits en els apartats
anteriors d'aquesta proposta perquè, si escau, accepte de forma expressa, i siguen
donades d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, a partir de l'endemà a
l'acceptació d'aquesta proposta, de la qual cosa s'adonarà al Ple en la primera
sessió que celebre.
QUART.- Assignació per assistència a sessions d'òrgans col·legiats: no
s’estableixen
Indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec, per
assistència i desenvolupament de la gestió de la regidoria corresponent, reunions,
gestions...etc, que hauràn de ser efectius i amb justificació documental: no
s’estableixen
CINQUÉ.- Que es procedisca a publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de València i a fixar-se en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, el règim de
retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació.”
Per part del portaveu del Grup Compromís, es manifesta que el posicionament del
seu grup es a favor de la remuneració per la dedicació de qualsevol regidor per a
dignificar el seu treball; no obstant això, donat que l’any 2011 es va acordar la no
retribució per dedicació al càrrec, el grup Compromís està a favor de continuar amb
eixe criteri, i assegurar primer els serveis bàsics. Es fa l’observació que les tasques
desenvolupades per la regidora amb dedicació parcial, son les pròpies d’un lloc de
treball, per tant no haurien de ser realitzades per un membre del govern.
La portaveu del Partit popular respon que els serveis bàsics estan coberts en
l’actualitat i que en cap cas hi ha hagut retallades de serveis, sinó reestructuració en
funció de la disponibilitat de recursos.
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Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i amb cinc (5) vots a
favor del Partit popular i tres (3) vots en contra del Grup Compromís, dels huit (8)
membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN aprovar en tots els seus termes la proposta d’Alcaldía
transcrita anteriorment.

7.-NOMENAMENT REPRESENTANTS EN ALTRES ORGANISMES I ÒRGANS
COL·LEGIATS.
La Secretaria dona lectura a la proposta d’Alcaldia sobre nomenament
representants òrgans col·legiats:

“Constituïda la nova Corporació Municipal el passat dia 13 de juny de 2015, de
conformitat amb el que s’estableix en els articles 97 i 102 de la Llei 8/2010, de 23
de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i 7 dels
Estatuts de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, relatiu a la renovació dels
membres dels seus òrgans rectors; així com de conformitat amb el que es
disposa en l'article 38, apartat c) del RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, es fa precís procedir al nomenament de representants de la
Corporació en els diferents òrgans col·legiats dels quals forma part.
Es per això, què es proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció, si escau,
del següent ACORD:
PRIMER.- Nomenar als membres de la Corporació que seguidament s’indiquen
com a representants de l’Ajuntament en els organismes indicats:

REPRESENTANT
AJUNTAMENT
ORGANISME
TITULAR

CONSELL ESCOLAR
CONSELL AGRARI

SUPLENT

D.
ROBERTO Dª. JULIA DONET
ALONSO PÉREZ
MIÑANA
D. ANTONIO
GARCÍA SERRA

Dª.DOLORES
MOMPARLER GINER
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CONSORCI BOMERS

D. ANTONIO
GARCÍA SERRA

Dª. ÁNGELA PLA
FAUS

XARCIA VALENCIANA CAP Dª. JULIA DONET
A LA SOSTENIBILITAT
MIÑANA

Dª.DOLORES
MOMPARLER GINER

FONS
SOLIDARITAT

Dª.DOLORES
MOMPARLER GINER

VALENCIA Dª. ANGELA PLA
FAUS

PLAN
ZONAL
RESIDUOS

DE D. ANTONIO
GARCIA SERRA

Dª. ÁNGELA PLA
FAUS

MANCOMUNITAT
DE D. ANTONIO
Dª. ÁNGELA PLA
MUNICIPIS DE LA SAFOR
GARCIA SERRA
FAUS
(TITULAR PER SER (VOCAL)
ALCALDE)
De conformitat amb els estatuts del OOAA Escola Municipal de Música la
presidencia de l’organisme la té el Sr. Alcalde, la Vicepresidència el regidor
d’Hisenda. Com a vocal es designa a la Sra. Dª Ángela Pla Faus atès que la
Regidoria d’Hisenda i Educació la ostenta la mateixa persona.

SEGON.- Donar compte del contingut del present acord als respectius
organismes, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents.
TERCER.-

Pel grup de l’oposició s’haurà de proposar el representant en
l’organisme autònom Escola Municipal de Música i en el Consell Agrari
Municipal.”

La portaveu del Partit Popular exposa una modificació de la proposta en el que
respecta a la persona designada com a vocal de l’OOAA Escola Municipal de
Música, que será Mª Julia Donet Miñana.
El portaveu del Grup Compromís proposa com a representants del seu grup a les
següents persones:
-

-

OOAA Escola Municipal de Música.
Vocal: Merche Molina Soriano.
Suplent: Isabel Pérez Arjona.
Consell Agrari Local.
Vocal: Eduard Fayos.
Suplent: Jordi Puig Muñoz.
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El sr. Alcalde exposa que segons estableixen els Estatuts del Consell Agrari
Local, el representant haurà de ser un regidor electe. La proposta del Grup
Compromís és la següent:
-

Consell Agrari Local.
Vocal: Jordi Puig Muñoz.
Suplent: Pedro José Ciscar San Lorenzo.

Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN:
PRIMER.- Nomenar als membres de la Corporació que seguidament s’indiquen
com a representants de l’Ajuntament en els organismes indicats:

REPRESENTANT
AJUNTAMENT
ORGANISME
TITULAR

CONSELL ESCOLAR

SUPLENT

D.
ROBERTO Dª. JULIA DONET
ALONSO PÉREZ
MIÑANA

CONSELL AGRARI

D. ANTONIO
GARCÍA SERRA

Dª.DOLORES
MOMPARLER GINER

CONSORCI BOMERS

D. ANTONIO
GARCÍA SERRA

Dª. ÁNGELA PLA
FAUS

XARCIA VALENCIANA CAP Dª. JULIA DONET
A LA SOSTENIBILITAT
MIÑANA

Dª.DOLORES
MOMPARLER GINER

FONS
SOLIDARITAT

Dª.DOLORES
MOMPARLER GINER

VALENCIA Dª. ANGELA PLA
FAUS

PLAN
ZONAL
RESIDUOS

DE D. ANTONIO
GARCIA SERRA

Dª. ÁNGELA PLA
FAUS

MANCOMUNITAT
DE D. ANTONIO
MUNICIPIS DE LA SAFOR
GARCIA SERRA

Dª. ÁNGELA PLA
FAUS
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(TITULAR PER SER (VOCAL)
ALCALDE)
De conformitat amb els estatuts del OOAA Escola Municipal de Música la
presidencia de l’organisme la té el Sr. Alcalde, la Vicepresidència el regidor
d’Hisenda. Com a vocal es designa a la Sra. Mª Julia Donet Miñana atès que la
Regidoria d’Hisenda i Educació la ostenta la mateixa persona.

SEGON.- Donar compte del contingut del present acord als respectius
organismes, perquè en prenguen coneixement i efectes procedents.
TERCER.- Pel grup de l’oposició, nomenar a Merche Molina Soriano com a
vocal i Isabel Pérez Arjona com a suplent de l’OOAA Escola Municipal de Música,
i a Jordi Puig Muñoz com a vocal i Pedro José Ciscar San Lorenzo com a suplent
del Consell Agrari Local.

8.- DONAR COMPTE NOMENAMENT TRESORER AJUNTAMENT.
Per part de la Secretaria es dona lectura a la resolució d’Alcaldia 105/2015, de 17
de juny de 2015:
“Visto que, esta Corporación local está clasificada como Secretaría de
clase tercera, y determinado que el puesto de Tesorería sea desempeñado por
un Concejal de la Corporación.
Visto que, se considera idóneo para el desempeño de las funciones de
tesorería a D. Roberto Alonso Pérez, Concejal de la Corporación.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Nombrar, a D. Roberto Alonso Pérez , Concejal de la
Corporación, para desempeñar las funciones de Tesorería en este Ayuntamiento
conforme lo dispuesto en el artículo 2 f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, por ser miembro de
esta Corporación.
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SEGUNDO. Notificar el nombramiento al Concejal designado, quien
deberá aceptarlo expresamente, haciéndose cargo de sus funciones mediante la
firma del Acta de Arqueo.
TERCERO. Comunicar a los Bancos, y Cajas donde este Ayuntamiento
tiene depositados sus fondos y establecimientos análogos el nombramiento del
Concejal Tesorero tras la aceptación de su cargo.
CUARTO. Dar cuenta del nombramiento al Pleno de la Corporación de
esta Resolución en la primera sesión que se celebre para su ratificación.”

El Ple queda assabentat.

9.- PROPOSTA TRESORER DE L'AJUNTAMENT.
Per part de la Secretaria es dona lectura a la proposta d’Alcaldia que es transcriu:
“Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 17 de juny de 2015, s’ha resolt:
PRIMERO. Nombrar, a D. Roberto Alonso Pérez , Concejal de la Corporación,
para desempeñar las funciones de Tesorería en este Ayuntamiento conforme lo
dispuesto en el artículo 2 f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, por ser miembro de esta
Corporación”
Es proposa:
PRIMER.- De conformitat amb la instrucció 8ª.1 de l’Orde de 16 de juliol de 1963,
s’acorda expressament exonerar a D. Roberto Alonso Pérez de la obligació de
prestar la fiança establerta en dita Orde, siguent la resta de membres de la
Corporació responsables solidaris del resultat de la seua gestió. Així mateix
s’acorda subscriure una assegurança per respondre dels riscos d’una
inadequada gestió.”
El portaveu del Grup Compromís exposa que donat que el nomenament del
tresorer correspon a l’equip de govern, és a ell a qui correspon la coresponsabilitat de la seua gestió.
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Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i amb cinc (5) vots a
favor del Partit popular i tres (3) vots en contra del Grup Compromís, dels huit (8)
membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN aprovar en tots els seus termes la proposta d’Alcaldia
transcrita anteriorment.

10.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2014.
Atés que la Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 20 d’abril de 2015
va dictaminar favorablement el compte general de l’exercici de 2014, formada per
la intervenció i integrada per la de la pròpia corporació i la de l’Organisme
Autònom Administratiu Escola Municipal de Música Mestre Villar.
Atés que al BOP de València número 79 del dia 28 d’abril de 2015 apareix
publicat edicte de l’Ajuntament de Ròtova sobre exposició al públic del compte
general de l’exercici de 2014. L’edicte també ha sigut exposat en el tauler
d’anuncis municipal.
Resultant que durant el termini d’informació al públic de quinze dies i huit dies
més, i que va començar el dia 29 d’abril de 2015, i va acabar el 26 de maig de
2015, no s’ha formulat ni presentat cap al·legació ni reclamació
Vist el dictamen de la comissió informativa del dia 20 d’abril de 2015 així com els
informes que obren a l’expedient
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i amb cinc (5) vots a
favor del Partit popular i tres (3) vots en contra del Grup Compromís, dels huit (8)
membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte general de 2014, integrada per la del
propi Ajuntament i per la de l'Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal
de Música i dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes en
data 20 d'abril de 2015
SEGON.- Traslladar este acord a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat
Valenciana així com remetre el Compte general a esta institució fiscalitzadora.
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11.- ESTABLIMENT FESTES LOCALS PER A 2016.
La Secretaria dona lectura a la proposta d’acord que es sotmet a consideració del
Ple i que és la següent:
“Vist l’escrit de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació pel qual es
comunica la necessitat de procedir a l’elaboració del calendari laboral de la
província de València per a any 2016.
Considerant l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; que en el que
interessa diu: “Les festes laborals que tindran caràcter retribuït i no recuperable,
no podran excedir catorze a l’any, de les quals dos seran locals ”.
Es proposa
PRIMER: Fixar com a festes laborals l’any 2016, de caràcter local retribuït i no
recuperable:
Festivitat de Sant Vicent, 4 abril de 2016
Festivitat Sant Bartomeu, 5 setembre de 2016.
SEGON: Notificar el present Acord a la Direcció Territorial d’Ocupació, Av. Baró
de Càrcer, 36.”
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN aprovar en tots els seus termes la proposta transcrita
anteriorment.
12.-APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 4 I ÚLTIMA “CONSTRUCCIÓ DE DOS
PISTES DE PÀDEL, VESTUARIS I SERVICIS DE MENJAR I BEGUDA AMB
ELS SEUS CORRESPONENTS EQUIPAMENTS (CONVENI DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA)”.
Vista la certificació 4 i última de l’obra Construcción Pistas de pádel, vestuarios y

servicios de comida y bebida para el área deportiva con sus correspondientes
equipamientos, corresponent a les obres executades al mes de maig expedida

pel tècnic director de l’obra en la que s’acredita que s’han realitzat obres per valor
de 37.810’43 € (IVA inclòs).
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Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra número 4 i final de l’obra Construcción
Pistas de pádel, vestuarios y servicios de comida y bebida para el área deportiva
con sus correspondientes equipamientos, transcrites anteriorment.
SEGON.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària
corresponent de l’agrupació de pressupostos tancats.
TERCER.- Notificar este acord a l’interessat i traslladar a la intervenció municipal
als efectes d’executar les operacions comptables corresponents.
QUART.- Donar trasllat d’este acord a la Diputació de València als efectes de
justificació de l’ajuda concedida.
13.-MOCIÓ GRUP COMPROMÍS.
Per part de la regidora Merche Molina Soriano, del Grup Compromís, es dona
lectura de la moció que es sotmet al Ple:
“El 28 de juny de 1968 es van produir diverses revoltes en Stonewall (EE.UU) per
a denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTB+.
Des de llavors, les organitzacions socials, commemoren a tot el món l’Orgull
LGTB+, reivindicant els drets, la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals.
La LGTBfòbia, lluny de desaparéixer, continua manifestant-se en les aules, les
llars, els centres d’oci i de treball, i fins i tot, a les administracions i serveis
públics. Aquestes actituds són més acusades en temps de crisi econòmica, on
els drets de totes les persones, i especialment, les més estigmatitzades
socialment, trontollen constantment. De nou, aquest 28 de juny, és necessari un
suport explícit a les demandes i necessitats de la població LGTB+.
És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites
socials, per ser els i les màximes responsables de que ara mateix existisquen
certs drets reconeguts a les persones LGTB+. Així mateix, cal reconéixer també
l’existència d’iniciatives de les diverses administracions, de les municipals a la
Generalitat, l’Estat o la Unió Europea, que tinguen com a objectiu un compromís
amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania. No s’ha de
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produir cap discriminació per motiu de sexe, identitat de gènere o orientació
sexual, perquè encara que s’han produït avanços importants, com la modificació
el 2005 del Codi Civil per permetre el matrimoni igualitari i s’hagen aprovat lleis
com l’anomenada “Llei d’identitat de gènere”, queda molt de camí per recórrer.
És per tot això que acordem,
Realitzar una denúncia explícita contra l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i
transfòbia, així com expressar un compromís concís d’engegada de mesures per
a eradicar aquesta xacra social.
Com a mostra pública i visible cada 28 de juny penjarem al balcó de
l’ajuntament la bandera arc iris del moviment LGTB+.
Engegar mesures des de l’ajuntament per promoure el respecte i eradicar
aquesta xacra social, en especial de caràcter educatiu i utilitzarem en aquest
sentit les iniciatives culturals i festives. Fomentar i recolzar actituds respectuoses
en l’associacionisme de qualsevol àmbit.
Reivindicar una educació pública, laica, de qualitat i que atenga a la diversitat
com a requisit mínim per a crear un espai educatiu on imperen els valors
democràtics i de tolerància i crear mecanismes efectius de detecció de violència i
del seu tractament.
Col·laborar activament, mitjançant polítiques públiques en la defensa de la
diversitat familiar, lluitant contra qualsevol tipus de discriminació que puguen patir
les famílies homoparentals, tant simbòlicament com materialment.
Donar suport de manera activa a l’associacionisme LGTB+, especialment entre
la joventut, així com atendre a les seues demandes i propostes de forma real i
activa.
Expressar un compromís efectiu contra les retallades socials, especialment la
prevenció i el tractament del VIH/sida, i posar especial cura en la situació de les
persones migrants, fent campanyes de prevenció i reivindicant la sanitat pública
universal.
Dotar als pressupostos municipals d’una partida o activitats per a la lluita
contra la LGTBfòbia.
Sol·licitar al Govern de l’Estat la despatolotgizació de les identitats
transsexuals i intersexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris d’aquestes
persones es vegen perjudicats.
Sol·licitar al Govern de la Generalitat i als grups polítics de les Corts
Valencianes l’elaboració d’una llei valenciana contra l’LGTBfòbia.
De la present moció es donarà trasllat:
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Al Govern de la Generalitat i als grups polítics de les Corts Valencianes.
A les Conselleries d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; Sanitat Universal i
Salut Pública; Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Als Ministeris d’Educació i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Al moviment associatiu LGTB+”.

La portaveu del Partit Popular manifesta que el seu grup comparteix el suport a la
defensa de la diversitat familiar i l’associacionisme LGTB, però no en té
constància que hi haja a hores d’ara cap associació en Ròtova que es dedique a
la defensa dels drets d’este col·lectiu; en qualsevol cas, en cas de que existira
comptaria amb tot el suport de l’equip de govern.
El posicionament del seu grup és favorable a la moció presentada amb l’única
salvetat d’excloure la part que fa menció expressa a la creació d’una partida
pressupostària específica als pressupostos municipals de 2015, quedant
pendent de treballar conjuntament les propostes que el Grup Compromís i el
Partit Popular puguen plantejar per a la creació d’eixa partida. En cas que es
puguen programar xerrades divulgatives subvencionades o gratuïtes, es tindran
en compte per a la seua realització al municipi.
No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, Antonio García Serra a les
vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la
que jo, com a secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, 6 de juliol de 2015.
La secretària accidental
Mónica Espílez Feijóo.
Diligència per a fer constar que la present acta ha sigut aprovada en sessió
extraordinària de Ple, celebrada el vint-i-quatre de juliol de dos mil quinze.

MONICA
|ESPILEZ|
FEIJOO
Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

Firmado digitalmente por
MONICA|ESPILEZ|FEIJOO
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=MONICA|ESPILEZ|
FEIJOO,
serialNumber=24363566B,
givenName=MONICA,
sn=ESPILEZ FEIJOO,
ou=certificado electrónico de
empleado público,
o=AYUNTAMIENTO DE
ROTOVA, c=ES
Fecha: 2015.07.27 09:52:37
+02'00'

