AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE
2014.
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
PP (ALCALDE)
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
PP
DÑA. MARIA LUISA CÓCERA GÓMEZ
PP
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
PP
D. PERE MASCARELL CAMARENA
PP
D. XAVIER ARTÉS CÍSCAR
PP
D. JORDI PUIG MUÑOZ
COMPROMÍS PER RÒTOVA
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCÍA
COMPROMÍS PER RÒTOVA
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 3 de novembre de 2014, a les vint hores i trenta 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:
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 211/2014

En exercici de les facultats previstes en l'art. 21.1.C de la Llei 7/85 i art. 80 R.O.F.
(RD. 2568/86) HE RESOLT convocar sessió Ordinària de Ple, a celebrar el proper dilluns 3
de novembre de 2014 a les 20:15 hores i amb el següent
ORDE DEL DIA:
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1.-Lectura i aprovació, si escau, acta sessió anterior
2.-Control i Fiscalització dels òrgans de govern
a) Dació de compte de Resolucions de l'alcaldia
b) Precs i preguntes a l'Alcalde i Regidors Delegats.

Ròtova, a 30 d´octubre de 2014
L'ALCALDE-PRESIDENT”

1.-Lectura i aprovació, si escau,
06/10/2014/2014

de l’acta de la sessió anterior del

Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada en data
06/10/2014/2014 repartida junt amb la convocatòria a tots els membres de la
Corporació.
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i
per unanimitat dels nou (9) membres presents, dels nou (9) que de fet i dret
integren la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 06/10/2014, 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.- Control i Fiscalització dels òrgans de govern.
a) Dació de compte de Resolucions de l'alcaldia

Es dona compte de les resolucions dictades des de la número 199 de data
02/10/2014 fins a la número 210 de 30/10/2014, que formen part de la
documentació del Ple.
RELACIÓ RESOLUCIONS
PLE ORDINARI 3 NOVEMBRE 2014
NUM
199
200
201

FECHA
02.10.14
06.10.14
13.10.14

CONCEPTO
Convocatoria sesión ordinaria Pleno
Aprobación liquidación de Plusvalia
Nombramiento personal escoleta infantil
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202
202
bis
203

13.10.14
14.10.14

204

16.10.14

205

16.10.14

206

21.10.14

207

27.10.14

207
bis

21.10.14

208

27.10.14

209

30.10.14

210

30.10.14

15.10.14

Fijación fecha para matrimonio civil
Reconocer la factura de la mercantil
CTL (Compañía de
Tratamientos Levante S.l.) número 2214/14
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de
escuela infantil para el mes de Octubre
Autorización ocupación nicho y liquidación tasa del finado
Mercedes Roig Estruch
CONCEDER la licencia municipal de PRIMERA ocupación de la
edificación situada en la CALLE CERVANTES 9 de esta localidad,
(expediente 01/2014) a favor de Vicente Camarena Climent
Autorización ocupación nicho y liquidación tasa del finado
Fernando Faus Prefasi
Conceder licencia de obra a JESUS MARTINEZ PEREZ
(expediente 19/2014),
Aprobar la CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚMERO 1 de la obra de
la OBRA “CONSTRUCCIÓN AGENCIA DESARROLLO LOCAL,
CENTRO DE FORMACIÓN 2ª FASE, DL 1/2009 FEBRERO
2009”,
Reconocer la factura de la mercantil GRAFICAS LA MURTERA
S.L. número 14154 y ordenar el pago
Reconocer la siguiente relación contable de obligaciones número
0/2014/28 nominas personal octubre y ordenar pago relación número
0/2014/37
Solicitar prórroga a la Diputación de Valencia de remisión documentación
PPOS/2014/500/1 ADQUISICIÓN DE SOLAR PARA AMPLIACIÓN DE
PÁRKING Y ZONA DEPORTIVA.

No hi ha consultes sobre cap resolució.
De conformitat amb el que establix el Reglament d’Organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, abans de passar al punt de precs i preguntes
es pregunta tal com establix l’article 91.4 del ROF, si algun grup polític vol
sotmetre a la consideració del ple per raons d’urgència algun assumpte no
comprés en l’orde del dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga
cabuda en el punt de Precs i preguntes

Pel grup municipal COMPROMIS PER RÒTOVA
consideració del ple la següent moció:

s’acorda sotmetre a la
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Sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la moció, l’Ajuntament Ple en
votació ordinària i per tres (3) vots a favor del grup Compromís per Ròtova i sis
(6) vots en contra del Grup Popular, dels nou (9) membres presents, dels nou (9)
que de fet i dret integren la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- No ratificar l’urgència de la moció presentada.
S’indica que es presentarà conjuntament per part dels dos grups als efectes de la
seua inclusió al proper Ple que es celebre.

b) Precs i preguntes a l’Alcalde i Regidors Delegats.
No hi ha.
I no havent més assumptes a tractar, el sr. alcalde Antonio García Serra, a les
vint hores i quaranta cinc minuts del dia de hui, donà per finalitzada la sessió del
Ple, de la que jo, com a secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, 3 de novembre de 2014.
Diligència per a fer constar que després de tancar la sessió, el sr. alcalde va
donar la paraula al públic assistent per a que formularen peticions o aportaren
allò que consideraren oportú i de general interès per al municipi.
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DILIGENCIA para hacer constar que esta acta ha sido aprobada por acuerdo
del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día uno de
diciembre de dos mil catorce.
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