AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 22 DE SETEMBRE 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 22 de setembre de 2014, a les catorze hores i cinc 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:
“RESOLUCION DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA, Nº189/2014

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 21 de la Ley 7/85 y artículo
79 del Real Decreto 2568/86 que aprueba el Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, HE RESUELTO convocar
sesión Extra Ordinaria el próximo LUNES 22 DE SEPTIEMBRE 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 14 de agosto
de 2014.
2.-Aprobación definitiva
de la Cuenta General del
presupuesto municipal
correspondiente al ejercicio 2013.
En Rótova, a 17 de septiembre de 2014”

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió
extraordinària de 14 d’agost de 2014
Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada en data
14/08/2014 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
set (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 14/08/2014, 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.- Aprovació definitiva del Compte General del pressupost
municipal corresponent a l’exercici 2013.
Per part de la secretària es dona compte de l’expedient del compte general
2013 i de la seua tramitació.
Atés que ha sigut dictaminada favorablement per la Comissió Especial de
Comptes el dia 22 de setembre de 2014.
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament ple en votació ordinària, per sis (6)
vots a favor del Partit Popular i dos (2) en contra del grup Compromís, dels huit
(8) membres presents dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal relatiu
l’exercici de 2013, integrat pel de la pròpia Corporació i el del Organisme
Autònom Administratiu EMMMV, format pels documents que seguidament es
relacionen, i que s’adjunten com annex a la present proposta:
- Balanç de situació.
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- Compte del resultat econòmic patrimonial.
- Estat de liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici de
2013, aprovat per decret d’Alcaldia de 5 de maig de 2014 y del qual es donà
compte al ple en sessió de data 3 de juny de 2014.
- Memòria.
A més s’acompanya la documentació complementària, exigida en les Regles
98.3 y 101 de la Instrucció de comptabilitat Model Normal, que inclou:
- Actes d’arqueig de las existències en caixa a final de l’exercici.
- Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en las
mateixes a favor de l’Ajuntament de Ròtova, a 31 de desembre de 2013.
SEGON.- Rendir a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana el
Compte General del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici de 2013
integrat pel de la pròpia Corporació i el del Organisme Autònom Administratiu
Escola Municipal de Música Mestre Villar degudament aprovat, en compliment
del disposat a l’article 212.5 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
I no havent més assumptes a tractar, el sr. alcalde Antonio García Serra, a les
catorze hores i deu minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la que jo,
com a secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, 22 de setembre de 2014

DILIGENCIA para hacer constar que esta acta ha sido aprobada por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día
veintinueve de diciembre de dos mil catorce.
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