AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 5 DE MAIG DE 2014.
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
PP (ALCALDE)
D. XAVIER ARTÉS CÍSCAR
PP
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
PP
DÑA. MARIA LUISA CÓCERA GÓMEZ
PP
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
PP
D. PERE MASCARELL CAMARENA
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 5 de maig de 2014, a les 20 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
ordinària de l’Ajuntament Ple.
El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDENCIA 76/2014
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI
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 pròxim dilluns 5 de maig, a les 20’15 hores, i amb el
següent
ORDE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació, si és procedent, acta sessió ordinària del dia 7 d’abril de 2014.
2.- Fiscalització i control dels òrgans de govern.
2.1 - Coneixement de les Resolucions d’Alcaldia, adoptades des de l’anterior ple.
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2.2-Precs i preguntes a l’Alcalde i Regidors Delegats.

“

1.- Lectura i aprovació, si és procedent, acta sessió ordinària del dia 7
d’abril de 2014.
Es dona compte de l’esborrany de l’acta celebrada el 7/04/2014, repartida junt
amb la convocatòria a tots els membres de la Corporació.
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple per unanimitat dels nou (9)
membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada el 7 d’abril de 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.- Fiscalització i control dels òrgans de govern.
2.1 - Coneixement de les Resolucions d’Alcaldia, adoptades des de
l’anterior ple.
El sr. Jordi Puig fa una consulta sobre el concepte de la factura de material de
papereria per a la Tourist Info, inclosa dins la relació de pagaments a la
resolució d’alcaldia 58/2014. S’informa per la Secretaria dels conceptes de la
factura i la seua justificació davant la Diputacio.
El sr. Jordi Puig sobre la resolució número 77 de delegació de competències al
regidor Pere Mascarell, planteja un dubte sobre el procediment per a la
designació del regidor com a portaveu. L’alcalde li respon que l’únic que s’ha
fet es traslladar les competència delegades i funcions que assumia l’anterior
regidor, D. Vicent Faus, a D. Pere Mascarell Camarena. La secretària indica
que és l’alcalde com a persona que ostenta el govern, qui té la potestat de
dictar les resolucions en les que es nomenen i donen compte al ple de les
atribucions dels regidors, per tant la resolució és correcta en el seu contingut.
Abans de passar al punt de precs i preguntes, es planteja la inclusió per
urgència a l’orde del dia de la sessió del punt “Pla Territorial d’Emergència”,
deixat damunt la taula a l’anterior Ple.
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència es aprovada per unanimitat dels
nou (9) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la
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Corporació Municipal i que en tot cas representa la majoria absoluta legal
necessària.
2.- Pla Territorial d’Emergència.
Vist l’expedient relatiu al Pla Territorial d’Emergència
Atès que s’ha seguit el procediment establert de conformitat amb les
indicacions de la conselleria competent en la matèria
Vista la petició de la Conselleria de Governació d’aprovació del Pla Territorial
d’Emergència de Ròtova,
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament ple, en votació ordinària i per
unanimitat dels nou (9) membres presents, dels nou (9) que de dret i fet
integren la Corporació municipal acorda:
1.- Aprovar el Pla Territorial d’Emergències de Ròtova.
2.- Notificar l’acord a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Emergències per a procedir a la seua homologació.
3.- Que es diligèncie la seua aprovació en el document corresponent.
2.2-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 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, 5 de maig 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.

DILIGENCIA para hacer constar que esta acta ha sido aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 3 de junio de dos mil catorce.
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