AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2014.

PER

ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
PP (ALCALDE)
DÑA. MARIA LUISA CÓCERA GÓMEZ
PP
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
PP
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
PP
D. XAVIER ARTÉS CÍSCAR
PP
D. PERE MASCARELL CAMARENA
PP
D. JORDI PUIG MUÑOZ
COMPROMÍS PER RÒTOVA
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCÍA
COMPROMÍS PER RÒTOVA
EXCUSA ASSISTÈNCIA:
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

COMPROMÍS PER RÒTOVA

SECRETÀRIA: actua com a secretària accidental Dña Mónica Espílez Feijóo,
Tècnica de Administració especial, serveis culturals, que ho fa com a secretària
accidental de l’Ajuntament.
En Ròtova, el dia 29 de desembre de 2014, a les catorze hores i deu 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
ordinària de l’Ajuntament Ple.
El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº260/2014
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 21 de la Ley 7/85 y artículo 80 del
Real Decreto 2568/86 que aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, HE RESUELTO convocar sesión Extraordinaria el próximo
LUNES 29 DE DICIEMBRE de 2014, a las 14 horas, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de
este Ayuntamiento, y con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
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1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria de 22 de septiembre de
2014.
2.-Expediente de refinanciación préstamo PPP.
3.- Expediente Modificación de Créditos.
4.- Acuerdo compra obra PPOS.
5.- Propuesta de nombramiento juez titular y sustituto.
En Rótova, a 23 de diciembre de 2014”

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió
extraordinària de 22 de setembre de 2014
Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada en data
22/09/2014 repartida junt amb la convocatòria a tots els membres de la
Corporació.
El portaveu del grup Compromís vol deixar constància que no estan d’acord
amb l’acta de la sessió anterior perquè no s’arreplega el posicionament del seu
grup polític en la votació dels punts.
L’alcalde respon que l’acta no es una transcripció literal de tot el que aconteix
al Ple, la qual cosa ja ha sigut explicada tant per part de la secretària actual
com pel secretari anterior en reiterades ocasions amb l’aclariment de quina és
la informació que ha d’arreplegar l’acta segons la normativa vigent.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per sis (6) vots a
favor del Partit Popular i dos (2) vots en contra del Grup Compromís, dels 8
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la
Corporació Municipal, ACORDEN:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 22/09/2014, ordenantse 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.-Expedient de refinançament préstec PPP.
Per part de la secretària es dona lectura a la proposta que es sotmet a la
consideració del Ple, que ha sigut repartida als membres de la Corporació i
dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes el dia 29 de
desembre de 2014. La proposta és la següent:
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“PROPUESTA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Visto el estado de trámite del expediente instruido para la formalización de una operación de
préstamo al amparo del R. D. Ley 8/2014, de 4 de julio.
Vistos los informes de legalidad y ahorro financiero emitidos al efecto por la Intervención
municipal.
Por el Alcalde-Presidente, que suscribe, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- Solicitar a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) la siguiente operación de
préstamo a largo plazo:
Importe: 821.885,74 euros.
Condiciones: Interés variable referido al euribor trimestral más un diferencial de 1,20
puntos. Sin comisiones ni gastos adicionales.
Vencimiento: 7 años de amortización de capital, con amortizaciones trimestrales de
capital iguales desde el 28 de febrero de 2015 hasta el 29 de mayo de 2022.
Destino: Cancelación parcial de la operación de idéntico vencimiento formalizada con el
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, al amparo del R. D. Ley 4/2012, de 24 de
febrero.

SEGUNDO.- Aprobar el Plan de reducción de deuda que, realizado conforme a la exigencia del
artículo 3.2.6 del citado R. D. Ley 8/2014, de 4 de julio, obra en el expediente.
TERCERO.- Solicitar, con carácter previo a la formalización de la operación, la preceptiva
autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía a los efectos de suscripción de cuantos documentos sean
necesarios para la formalización de la operación.“

El sr. Puig demana la paraula per a explicar que el Grup Compromís no recolza
l’operació de refinançament del prèstec motiu de la sol·licitud d’autorització que
es sotmet a consideració, per no estar d’acord amb les actuacions realitzades
pel govern municipal; l’alcalde explica que el deute municipal respon als
projectes i infraestructures executats per la Corporació al llarg dels últims anys,
dins la política de govern prevista pel Partit Popular.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per sis (6) vots a
favor del Partit Popular i dos (2) vots en contra del Grup Compromís, dels 8
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la
Corporació Municipal, ACORDEN:

PRIMER.- Sol·licitar a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) la següent
operació de préstec a llarg termini:
Import: 821.885,74 euros.
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Condicions: Interés variable referit a l'euribor trimestral més un diferencial de
1,20 punts. Sense comissions ni gastos addicionals.
Venciment: 7 anys d'amortització de capital, amb amortitzacions trimestrals de
capital iguals des del 28 de febrer de 2015 fins al 29 de maig de 2022.
Destinació: Cancel·lació parcial de l'operació d'idèntic venciment formalitzada
amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, a l'empara del
R. D. Llei 4/2012, de 24 de febrer.
SEGON.- Aprovar el Pla de reducció de deute que, realitzat d'acord amb
l'exigència de l'article 3.2.6 de l'esmentat R. D. Llei 8/2014, de 4 de juliol, obra
en l'expedient.
TERCER.- Sol·licitar, amb caràcter previ a la formalització de l'operació, la
preceptiva autorització del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
QUART.- Facultar a l'Alcaldia als efectes de subscripció de quants documents
siguen necessaris per a la formalització de l'operació.
3.- Expedient Modificació de Crèdits.
Per part de la secretària es dona lectura a la proposta que es sotmet a la
consideració del Ple, que ha sigut repartida als membres de la Corporació i
dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes el dia 29 de
desembre de 2014. La proposta és la següent:
“PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits amb la concessió de crèdits
extraordinaris en el pressupost de 2014 i que es financen amb la baixa d'imports en una
determinada aplicació pressupostària amb el detall que degudament diligenciat es troba en
l'expedient i el resum del qual per capítols s'indica en l'annex I d'este acord.
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant 15 dies perquè els interessats puguen
formular les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes. Si no es produïxen reclamacions
o al·legacions l'acord es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'adoptar nou acord.
TERCER- Facultar l'alcalde per a tan àmpliament com en dret procedisca, per a la formalització i
gestió d'este acord, així com per a la resolució de les incidències o reclamacions puguen
plantejar-se com a conseqüència del desenrotllament formal del seu contingut, bé per interessats,
bé per tercers o per organismes o entitats a què afecte, o puga afectar.
ANNEX I
PRIMER.- Concedir CRÈDITS EXTRAORDINARIS en les partides que s'assenyalen sent el detall el
següent:
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PARTIDA

IMPORT

461.45401 Aportació Leds

4.000.-

342.62300 Compra solar zona esportiva

1.500.-

Total suplement de crèdits

5.500.-- euros

SEGON.Finançar
Baixa en la partida següent:

els

dits

crèdits

extraordinaris

PARTIDA

IMPORTE

011.31101 Intereses prèstecs llarg termini

5.500.-

TOTAL

5.500.-euros

amb:

“
Sotmesa a votació, la porposta transcrita anteriorment, l’Ajuntament Ple en
votació ordinària i per unanimitat amb els vots a favor dels 8 huit (8) membres
presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació Municipal,
s’aprova la proposta dictaminada per la comissió informativa i transcrita
anteriorment.

4.- Acord compra obra PPOS.
Per part de la secretària es dona lectura a la proposta que es sotmet a la
consideració del Ple, que ha sigut repartida als membres de la Corporació i
dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes el dia 29 de
desembre de 2014. La proposta és la següent:
“El Ayuntamiento de Rótova tiene incluida en el PPOS de 2014 de la Diputación de Valencia la
siguiente obra:

PLAN

AÑO

AYUNTAMIENTO

NÚM. OBRA

PPOS

2014

RÓTOVA

500

DESCRIPCIÓN
ADQUISICIÓN DE SOLAR PARA
AMPLIACIÓN DE PÁRKING Y
ZONA DEPORTIVA

Resultando que las obras deben adjudicarse antes del 31 de diciembre de 2014,
Resultando que D DON FRANCISCO POLOP FAUS, con DNI nº 19979815Z Y DON JOSE VICENTE
POLOP FAUS, con DNI nº 19985231W de conformidad con la escritura de división y adjudicación
de herencia otorgada por D. Francisco Polop Bolufer ante el notario de Gandia Angel Peñalva
Jimenez el 20 de agosto de 192 (protocolo 1190), y testamento abierto otorgado por D. Francisco
Polop Bolufer ante el notario de Gandia Julio Sabater Genovés el once de febrero de 2002
(protocolo 306) es dueña, en la proporción que respectivamente se dirá de las siguientes fincas:
PRIMERA.- Veinte hanegadas y un cuartón o lo que haya, equivalentes a una hectárea,
setenta y ocho áreas y treinta centiáreas , de tierra secana, situada en término de Rótova, partida
de la Pileta; lindante norte la de Adelaida Puig, hoy sus herederos; sur, del Ayuntamiento de
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Rótova, camino en medio; este, acequia dels frares y oeste, de Francisco Muñoz, Vicente Peiró y
Josefa Peiró Canet. Se halla atravesada de norte a sur por el acueducto denominado del “Arca”.
INSCRIPCION: Tomo 1271, folio 54, libro 17, finca 1504, inscripción 3ª.

Resultando que el Ayuntamiento de Rótova debido a las recientes obras de construcción de del
puente de acceso a la zona deportiva de Rótova, así como por la reubicación del aparcamiento de
las instalaciones deportivas el Ayuntamiento tiene la necesidad de la adquisición de una porción
de la parcela descrita anteriormente.

Resultando que se pretende la adquisición de 954 m2 (novecientos cincuenta y cuatro metros
cuadrados) de la finca referida de conformidad con la memoria valorada realizada por el arquitecto
técnico municipal y que se acompaña como documento anexo I. Se trata de la parcela 107 del
polígono 1 con referencia catastral 4622001001070000OD, de la que se venden 954 m2 y que por el
ayuntamiento se anexionará a la finca ya adquirida con anterioridad. Se adquiere libre de cargas y
gravámenes

Se propone: La adquisición de los 954 m2 descritos por el precio cierto de 6.000 euros.

Dar traslado a Diputación a los efectos oportunos.

Seguir los trámites oportunos para la formalización de la escritura de compraventa oportuna.

Facultar al Alcalde para la firma de los documentos necesarios para la gestión de este acuerdo.“

El portaveu del Grup Compromís proposa que es repinte i recalcule l’espai
d’aparcament dels vehicles per tal d’incrementar la capacitat de l’aparcament.
L’alcalde respon que es tindrà en compte, atenent la normativa d’espai mínim
per vehicle que estableix la normativa al respecte.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat amb
els vots a favor dels 8 huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de
dret integren la Corporació Municipal, s’aprova la proposta dictaminada per la
comissió informativa i transcrita anteriorment.

5.- Proposta de nomenament jutge titular i substitut.
Per part de la secretària es dona lectura a la proposta que es sotmet a la
consideració del Ple, que ha sigut repartida als membres de la Corporació i que
es la següent:
“Atendido que corresponde al Ayuntamiento Pleno elegir a las personas para ser nombradas Juez de Paz,
titular y sustituto, de este municipio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y los artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio.
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Atendido que en el BOP de Valencia número 290 del día 6 de diciembre de 2014 se publica edicto del
Ayuntamiento de Rótova sobre apertura plazo para presentación de instancias a Juez de Paz, titular y
sustituto. Al tiempo se publica en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Atendido que durante el plazo de presentación de instancias se han presentado las siguientes y a los cargos
que se indican, manifestando que reúnen los requisitos legales exigidos para ser nombrados en los cargos
que solicitan:

NOMBRE Y APELLIDOS. DNI
VICENTE BALBASTRE GIL. 19754231-Z

CARGO
JUEZ DE PAZ

ANDRES PEREZ FAUS. 19966484-T

JUEZ
DE
SUSTITUTO

REGISTRO Y FECHA
2304
17/12/2014
PAZ 2305
17/12/2014

Atendido que las personas que han presentado instancia cumplen con los requisitos legales exigidos para ser
nombrados Juez de Paz y Juez de Paz sustitutos y no concurrir en ellos ninguna de las causas de
incompatibilidad ni incapacidad

PROPUESTA,

PRIMERO.- Proponer a D. VICENTE BALBASTRE GIL, DNI 19754231-Z para el cargo de Juez de Paz titular del
municipio de Rótova para desempeñar dicho cargo durante un periodo de cuatro años.

SEGUNDO.- Proponer a ANDRES PEREZ FAUS, DNI 19966484-T Juez de Paz sustituto del municipio de Rótova
para desempeñar el cargo durante un periodo de cuatro años.

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y al
Juzgado Decano de Gandia.

CUARTO.- Notificar este acuerdo a los interesados.”

A l’inici del debat, la regidora Marisa Cócera abandona el saló de sessions.
L’alcalde dona la paraula a la regidora del Grup Compromís, Nahiana Suñé,
que exposa que, encara que la tramitació de la renovació del càrrec del jutge
de pau s’ha realitzat de conformitat amb la legalitat que estableix el
procediment al respecte, sol·licita puga deixar-se damunt la taula per tal
d’ampliar el termini de presentació de candidats per al càrrec i donar-li més
publicitat.
L’alcalde no considera adequada la proposta de la regidora atenent que s’ha
complit la tramitació i publicitat que estableix el procediment, i seria un agravi
comparatiu amb les persones que han presentat la seua candidatura en temps
i forma.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per cinc (5) vots a
favor del Partit Popular i dos (2) vots en contra del Grup Compromís, dels set
(7) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, i que en tot cas representa la majoria absoluta legal, ACORDEN:
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PRIMER.- Proposar a D. VICENTE BALBASTRE GIL, DNI 19754231-Z per al
càrrec de Jutge de Pau titular del municipi de Ròtova per a exercir el dit càrrec
durant un període de quatre anys.
SEGON.- Proposar a ANDRES PEREZ FAUS, DNI 19966484-T Jutge de Pau
substitut del municipi de Ròtova per a exercir el càrrec durant un període de
quatre anys.
TERCER.- Traslladar d'este acord al Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana i al Jutjat Degà de Gandia.
QUART.- Notificar este acord als interessats.
I no havent més assumptes a tractar, el sr. alcalde Antonio García Serra, a les
quinze hores i vint minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la que jo,
com a secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, 29 de desembre de 2014

Diligència per a fer constar que la present acta ha sigut aprovada per acord de
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el vint-i-set d’abril de dos mil quinze.
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