AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 3 DE MARÇ DE 2014.
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
D. XAVIER ARTÉS CÍSCAR
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
DÑA. MARIA LUISA CÓCERA GÓMEZ
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCÍA

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

ES VAN EXCUSAR:
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUEL

COMPROMÍS PER RÒTOVA

NO ES VAN EXCUSAR
D. VICENT FAUS SASTRE

PP

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 març de 2014, a les 20 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 34/2014

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 març de 2014 a les 20:15 hores i
amb el següent
ORDE DEL DIA:
1.-Lectura i aprovació si escau, acta anterior (09.01.14).
2.-Expedient Pressupost 2014. Aprovació definitiva
3.-Ratificació Estatuts consorci provincial de bombers
4.-Renuncia Regidors
5.-Moció contra la llei de l´avortament
6.-Moció autonomia local
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7.-Dedicació exclusiva regidora
8.-Expedient modificació de crèdits
9.-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 26 de febrer de 2014”

Resultant que s’ha obtés el quórum d’un terç del número legal dels membres que
forman part de la Corporació Municipal, el President declara oberta la sessió amb el
segúent,
ORDE DEL DÍA

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR, DEL 9 DE
GENER DE 2014.
Es dona compte de l’esborrany de l’acta celebrada el 9/01/2014, repartida junt amb la
convocatòria a tots els membres de la Corporació.
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament ple en votació ordinària i per unanimitat
dels set (7) membres presents dels nou (9) que de fet i dret integren la Corporació,
acorda:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada el 9 de gener de 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. EXPEDIENT PRESSUPOST 2014. APROVACIÓ DEFINITIVA.
Es dona compte del dictamen emés per la comissió informativa de comptes que amb
el vots a favor del grup Popular i l’abstenció del grup Compromís, eleva al Ple la
següent proposta d’acord:
“PROPOSTA D’ACORD EXPEDIENT PRESSUPOST
PRIMERO.- Desestimar la alegación del Sr. Puig, por entender que el Ayuntamiento está cumpliendo
con la obligación del pago de las cuotas del préstamo del RDL 4/2012 y por considerar que la
previsión de ingresos del capítulo 3, es ajustada a derecho y se ingresarán en tiempo y forma los
ingresos presupuestados.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el expediente del presupuesto de 2014, integrado por el de la
propia Corporación y el del Organismo Autónomo Administrativo Escuela Municipal de Música Mestre
Villar, sus bases de ejecución, programas de inversión y fuentes de financiación, relación de puestos
de trabajo y plantilla de personal con sus modificaciones puntuales y demás documentación que
integran el expediente.
TERCERO.- Aprobar la Plantilla de Personal y Relación de puestos de trabajo de la Entidad Local y del
Organismo Autónomo Administrativo Escuela Municipal de Música y sus modificaciones puntuales,
los cuadros de retribuciones del personal funcionario y laboral que figuran en el expediente del
presupuesto, facultando al Sr. Alcalde de conformidad con la legislación vigente para regularizar las
cuantías individuales del complemento específico del personal funcionario y, por homologación, del
personal laboral; se indica expresamente que no hay incremento en las retribuciones respecto al
ejercicio de 2013 de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
de 2014. Se acompañan como anexos I y II la relación de puestos de trabajo y plantilla de personal del
Ayuntamiento de Rótova, y como anexo III la plantilla de personal del OOAA Escuela Municipal de
Música Mestre Villar.
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CUARTO.- Publicar en el BOP el presupuesto definitivamente aprobado de conformidad con la
normativa reguladora.
QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y al
órgano competente de la Comunidad Autónoma.”

Darrere la lectura de la proposta per part de la regidora, intervé el sr. Puig, que
manifesta el posicionament del seu grup al respecte dels reparos del secretari al
pressupost i a les conseqüències de l’incompliment del RDL 4/ 2012, reiterant la
petició realitzada a la Comissió Informativa de informe de legalitat. També diu que
continua sense justificar l’increment dels ingressos previstos per ocupació de via
pública i que no s’ha contemplat a la seua totalitat la dotació pressupostaria de la plaça
de policia local en comissió de serveis.
L’alcalde intervé diguent que a l’anterior Ple ja es va contestar a les mateixes
qüestions que planteja ara; que l’Ajuntament té un pla de sanejament que està
complint, està fiscalitzat i fins a la data no hi ha reparos al mateix, perquè s’està
complint. Demana confiança en l’equip de govern i exposa els càlculs previstos per a
cobrir el Pla de Finançament, demanant al portaveu de Compromís que no es facen
públiques informacions sense contrastar que puguen generar desconfiança entre els
veïns.
El sr. Puig intervé al·ludint els informes del secretari per a la justificació de les
manifestacions realitzades en referència al Pla de finançament i exposa que faran
públiques totes les peticiones de documentació que formul·len a l’Ajuntament, com la
que van realitzar el 7 de gener sobre quadre d’amortització del préstec ICO.
L’alcalde respon que com a regidor de l’Ajuntament té accés a tota la documentació,
no cal demanar-la.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de la corporació en votació ordinària i per 5 vots
a favor del PP i 2 en contra del grup Compromís, dels 7 membres presents dels 9 que
de fet i dret composen la corporació, acorda:
PRIMER.- Desestimar l’al·legació del sr. Puig, per entendre que l’Ajuntament està
complint amb l’obligació del pagament de les quotes del préstec del RDL 4/2012 i per
considerar que la previsió de ingressos del capítol 3, és ajustat a dret i s’ingressaran
en temps i forma els ingressos pressupostats.
SEGON.- Aprovar definitivament l’expedient del pressupost de 2014, integrat pel del la
pròpia Corporació i el del Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal de
Música Mestre Villar, les sues bases d’execució, programes de inversió i fonts de
finançament, relació de llocs de treball i demés documentació que integren l’expedient,
fixant les despeses i ingressos en les xifres que per capítols s’expressen de forma
detallada a continuació:

A) ENTIDAD LOCAL
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1.- ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX

296.435
339.065
150.455
62.585
110.700
0
0
227.200

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL

848.540
337.900

GASTOS NO FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

959.240
227.200

TOTAL

1.186.440.-

1.- ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX

438.700
10.000
199.630
391.795
3.300
40.000
103.015
0
0

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL

1.043.425
143.015

INGRESOS NO FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS

1.186.440
0

TOTAL

1.186.440.-

B) ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
1.- ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II

26.585
2.500
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CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX

0
0
0
0
0
0

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL

29.085
0

GASTOS NO FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

29.085
0

2.- ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX

0
0
20.785
8.300
0
0
0
0
0

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL

29.085
0

INGRESOS NO FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS

29.085
0

Les inversions a finançar son les que s’adjunten en l’annex d’inversions i que
formen part de l’expedient tramitat.
TERCER.- Aprovar la Plantilla de Personal i Relació de llocs de treball de l’Entitat
Local i de l’Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal de Música i les seues
modificacions puntuals, els quadres de retribució del personal funcionari i laboral que
figuren a l’expedient del pressupost, facultant el Sr. Alcalde de conformitat amb la
legislació vigent per a regularitzar les quanties individuals del complement específic del
personal funcionari i, per homologació, del personal laboral; se indica expressament
que no hi ha increment en les retribucions respecte a l’exercici de 2013 de conformitat
amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici de 2014.
S’acompanyen com annexes I y II la relació de llocs de treball i plantilla de personal de
l’Ajuntament de Ròtova, i com annex III la plantilla de personal del OOAA Escola
Municipal de Música Mestre Villar.
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QUART.- Publicar en el BOP el pressupost definitivament aprovat de conformitat amb
la normativa reguladora.
ANEXO I

PLANTILLA DE PERSONAL
1.- AJUNTAMENT DE RÒTOVA

FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN

N.º
plazas

Grupo

Escala
o Sector

Subescala

Clase

Secretario/Interventor

1

A1-2

HN

Secretaria

Secretaria
Intervención

Técnico Superior

1

A-1

AG

Técnica

Superior

Auxiliar

2

C2

1AG
1AE

Administrativa

Auxiliar

Técnico Medio cultura

1

A2

AE

Técnica

Técnico
medio

Agente Policia Local

2

C1

AE

Servicios
Especiales

Policia
Local

Categoría

TAG

Agente

LABORALES
DENOMINACIÓN
DEL PUESTO

N.º PUESTOS

TITULACIÓN
EXIGIDA

Maestra
Escuela Infantil

1

Limpiadoras

2

Certificado
escolaridad

Operario servicio
municipales
mantenimiento
instalaciones

1
1

Graduado escolar
Certificado escolaridad
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Maestro/a
especialista en
Educación infantil
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LABORAL TEMPORAL
DENOMINACIÓN

NÚMERO DE PUESTOS

EDUCADOR/A ESCUELA INFANTIL

1

PERSONAL SERVICIOS VARIOS ( CENTRO MÉDICO)

1

ANEXO II
RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2014
A) FUNCIONARIS

DENOMINACIÓ

N

ESCALA

SUBESCA
LA

CLASE

GRUP

CD

Secretari Interventor

1

HN

Secretari

Sec-Int

A1

26

Tècnic
Administració
General

1

AG

Tècnica

Superior

A1

26

AG

Administr
ativa

Auxiliar
administratiu

1

CE

0.si

TIPO
LLOC

FORMA
PROVISSIÓ

S

Concurs
(MAP)

S

Concurs
oposició

NS

Oposició

NS

Oposició

S

Concurs
oposició

si
Auxiliar

C2

18
si

Auxiliar
administratiu
Tècnic Cultural (
gestió turística,
cultural i patrimoni)

1

AE

Administr
ativa

Auxiliar

C2

18
si

1

AE

Tècnica

Medio

AE

Serveis
Especials

Policia
Local

A2

19
si

Agent Policia Local

1

C1

S

20
si

Agent Policia Local

1

AE

Serveis
Especials

Policia
Local

C1
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Oposició

s

16

Oposició

OBSERVACI
ONS

CONEIXEMENTS
ESPECIFICS

C unitari

Mèrits específics
lloc treball

Grau Mitjà
Valencià

Mèrits específics
lloc treball

Realitza
funcions
jutjat pau

- funcions
de cap del
cos de la
policia local
-

Llicenciat dret,
CC Polítiques
i Sociologia
Llicenciat Dret

Graduat
Escolar, FP 1
Gestió programa
comptabilitat
municipal
intervenció

Grau Mitjà
Valencià

TITOLACIÓ

Mèrits específics
lloc treball
-

-

Graduat
Escolar, FP 1
Diplomat
universitari
Batxiller
superior, o
equivalent,
accés majors
25 anys
Batxiller
superior, o
equivalent,
accés majors
25 anys

registregeneral@rotova

C/ Major, 2 46725 Ròtova (Valencia)

Tel. 96 295 70 11

Fax 96 295 70 09

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
B) LABORALS FIXE

FORMA
PROVISSIÓ

DENOMINACIÓ

N

NOM

Mestra escola
infantil

1

MESTRE/A

Netejadores

2

Netejadores

Homol. E

Concurs

Operari serveis
manteniment
instal·acions

2

Peó

Homol. E

Concurs
oposició

GRUP
Homologació S
grup A-2 func.

TITOLACIÓ

-

Concurs
oposició

Mèrits
específics lloc
de treball.

Consolidació
ocupació

Mestra
especialista E.I
Certificat
escolaritat

Grau
elemental
Valencià.

Observacions.

Mèrits
específics lloc
de treball.

Certificat
escolaritat

Adecuació RD 4/2012.
Pla finançament
Adecuació RD 4/2012.
Pla finançament

C) LABORAL TEMPORAL
FORMA
PROVISSIÓ

DENOMINACIÓ

N

NOM

GRUP

Educador/a
Infantil

1

Educador/a

C1 (homolog).

Serveis varis,
centre médic

1

Monitor escola
estiu

1

S

Concurs
oposició

Observacions.
Mèrits específics
lloc de treball.

Vacant.

Tècnic EI
Certificat
escolaritat

Concurs
oporsició

Monitor

Mèrits específics
lloc de treball.

Vacant

TASOC/
Tècnic E

Obra o servei, augment
alumnes
Adecuació RD 4/2012.
Pla finançament
Obra o servei. Activitat
inscripció alumnes

ANEXO III
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA MESTRE VILLAR
PLANTILLA DE PERSONAL 2014
A) FUNCIONARIS DE CARRERA

DENOMINACIÓ

AUXILIAR ADMINISTRATIU

PLACES

1

GRUP

C2

CD

18

OBSERVACIONS

10 hores setmanals

B) PERSONAL LABORAL
A) LABORAL FIXE

DENOMINACIÓ
LABORAL FIXE

Nº
0
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B) LABORAL TEMPORAL

LABORAL TEMPORAL
Mestres: llenguatge musical, clarinet,
flauta, oboe, saxo, percussió, trompa,
trompeta, trombó, tuba, cant, piano,
cor, violí, violoncello i dolçaina

LLOCS

OBSERVACIONS

16

PROFESSOR DE MÚSICA (TÍTOL
PROFESSIONAL DE MÚSICA) EN LA
ESPECIALITAT ESPECÍFICA
EN FUNCIÓ DE LA MATRÍCULA
LABORAL TEMPORAL A TEMPS
PARCIAL

3. RATIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS.
Es dona compte de la petició formulada pel Consorci Provincial de Bombers als Ens
Consorciats, demanant acord de ratificació per majoria absoluta al procés de
modificació estatutària,
PROPUESTA DE ACUERDO
RATIFICACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO
DE PREVENCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA.

Visto el acuerdo de 20 de noviembre de 2013, de la Asamblea General del Consorcio para el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia, por el que se aprobó
inicialmente la modificación puntual de los Estatutos del referido Consorcio.
Resultado que dicho acuerdo se sometió a información pública, a los efectos de reclamaciones y
sugerencias por plazo de 30 dias mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia num. 284 de 29 de
noviembre de 2013, corrección de errores en el BOP num. 297 de 14 de diciembre de 2013.
Resultando que transcurrido el referido plazo sin que se hubiesen efectuado reclamaciones o sugerencias,
según se certifica por el encargado del registro y en consonancia con lo dispuesto en el apartado tercero del
acuerdo de aprobación inicial, se debe entender aprobada provisionalmente dicha modificación sin necesidad
de nuevo acuerdo.
Visto el Decreto n' 1, de fecha 15 de enero de 2014, del Presidente Delegado del Consorcio en virtud del cual se
eleva a provisional el Acuerdo de modificación puntual de los Estatutos del Consorcio para el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia, adoptado es sesión
celebrada el20 de noviembre de 2013 por la Asamblea General
Considerando lo dispuesto en los artículos 47.2, apartado g), y 87 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen local, art. 11O del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril,por el que se
aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y los artículos
88 y siguientes y 108 a 11 O de la Ley 8/201 O, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana
demás preceptos concordantes.
SE ACUERDA:
PRIMERO: Ratificar la modificación puntual de los Estatutos del Consorcio para el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia, aprobada inicialmente por acuerdo de la
Asamblea General de 20 de noviembre de 2013, y elevada a provisional mediante Decreto num del Presidente
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Delegado, del mismo de 15 de enero de 2015 al no haberse presentado reclamaciones y sugerencias durante el
plazo de su exposición publica

SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo al Consorcio para el Servicio de Prevención Extinción de
Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia a los efectos oportunos.

Sotmesa a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per unanimitat dels set (7)
membres presents dels nou (9) que de fet i dret integren la Corporació, acorda:
PRIMER: Ratificar la modificació puntual dels Estatuts del Consorci per al Servici de
Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada
inicialment per acord de l’assemblea General de 20 de novembre de 2013 i elevada a
provisional mitjançant Decret num del President Delegat, del mateix 15 de gener de
2014al no haver-se presentat reclamacions i suggerències durant el termini d’exposició
pública.
SEGON: Comunicar el present acord al consorci per al servici de Prevenció Extinció
d’Incendis i de Salvament de la Província de València als efectes oportuns.
4. RENUNCIA REGIDOR
Per part de la Sra. Secretària, es dona compte al Ple de l’escrit de renúncia de D.
Vicent Faus Sastre del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament i de l’escrit de
renúncia de D. Sergio Estruch Camarena, a qui correspondria prendre possesió.
Es sotmet a la consideració del ple l’adopció del següent acord:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament
que realitza D. VICENT FAUS SASTRE , així com de la renúncia del Sr. SERGIO
ESCTRUCH CAMARENA (a qui correspondria prendre possessió)
SEGON. Comunicar este Acord a la Junta Electoral perquè remeta esta les
credencials de PERE MASCARELL CAMARENA, DNI 19.995.799J, següent en la llista
de què van concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè puga prendre
possessió del seu càrrec.
L’alcalde mostra el seu agraïment a D. Vicent Faus per la seua dedicació com a
regidor, i dona la benvinguda a D. Pere Mascarell Camarena.
El Ple accepta la renuncia del regidor D, Vicent Faus Sastre i acorda donar trasllat a la
Junta Electoral, segons el procediment indicat a la proposta.
5. MOCIÓ CONTRA LA LLEI DE L’AVORTAMENT.
La regidora Nahiana Suñé dona compte de la següent moció presentada pel seu
grup:
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“Moció per a sol•licitar la retirada del avant projecte de llei dels drets del concebut i de la dona
embarassada.
La proposta de llei presentada pel Ministre de Justícia no respon a una demanda de la societat
espanyola, sinó més bé, a la d’un xicotet sector de la societat més integrista del catolicisme i de
l’extrema dreta.
La llei que el PP pretén reformar, Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, referia aspectes normatius de la
salut sexual i reproductiva a més de regular la interrupció voluntària del embaràs. Aquesta llei,
sempre millorable com quasi totes les lleis que regulen la nostra societat, recollia mesures de
prevenció, mesures de planificació familiar i mesures d’educació, totes elles necessàries i que no
contempla l’ avant projecte de llei presentat pel Govern de l’Estat.
I, no és d’estranyar que la proposta presentada no contemple aquestes mesures perquè la llei que
se’ns vol imposar està feta a mesura dels qui condemnen, almenys sobre paper, qualsevol relació
fora del matrimoni que no siga amb finalitat reproductiva i per tant rebutgen, almenys sobre paper, els
mitjans anticonceptius.
La llei que se’ns vol imposar està feta a mesura dels qui s’oposaven a que es donara una assignatura
d’educació sexual a l’escola, a l’escola pública. Una educació molt necessària no sòls com a
prevenció d’un embaràs no desitjat sinó també com a mesura de protecció de la salut, perquè, posar
els mitjans per evitar una malaltia de transmissió sexual li pot salvar la vida als nostres fills, i això és
molt important.
La proposta de llei presentada pel PP naix des de la hipocresia i el fanatisme, perquè per tots és
conegut que les filles dels que s’ho podien permetre econòmicament anaven a altres països més
lliures i desenvolupats per avortar, i les altres, les filles de famílies de classe social mitja i baixa es
veien obligades a caure en mans de desaprensius que a sovint i per la falta de coneixements i de
mesures sanitàries posaven en greu risc la seua vida.
Una hipocresia latent que amb aquesta proposta de llei pretén obligar a una dona o parella a tindre un
fill, encara que no li puguen donar una casa ni un futur, per haver estats desnonats i per haver decidit
el govern central salvar a la banca abans que als ciutadans.
Una hipocresia latent que pretén obligar a una dona o parella a tindre un fill sabent que el seu fill
naixerà amb malformacions físiques o psíquiques. Perquè, el mateix govern que l’obliga a parir
desprès, l’abandonarà en una societat cada vegada més competitiva i menys humana com a
conseqüència de la fatídica gestió política que s’està fent a l’Estat espanyol, sobretot després de les
retallades tan grans a les ajudes de la dependència que han tingut lloc en estos últims anys.
Un fill, no ha de ser mai una imposició. Un fill ha de ser una il•lusió i és per açò que defensem que la
maternitat lliure, ha de ser un dret absolutament inqüestionable per qualsevol força política i govern.
La interrupció voluntària de l’embaràs és una decisió molt dura i difícil en qualsevol dels casos que
es puguen plantejar i el que cal fer és garantir que aquesta es produïsca en les millors condicions
sanitàries possibles.
Per tot el que s’ha exposat, en nom propi i en nom del grup municipal Compromís-Bloc es presenta la
següent:
PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Ròtova sol•licita:
1r- La retirada de l’avantprojecte de Llei Orgànica per a la protecció de la vida del concebut i dels
drets de la dona embarassada. Per entendre, que aquesta proposta de llei vulnera en gran mesura la
llibertat de la dona en relació a la seua maternitat, coarta la seua capacitat de decisió i posa en greu
risc la seua salut sexual i reproductiva.
2n- Enviar copia del present acord a:
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•

El Govern d’Espanya

•

El Ministeri de Justícia

•

El Ministeri d’Igualtat.

•

El Ministeri de Sanitat i Serveis Socials

•

La Generalitat Valenciana

La regidora Ángela Pla, en nom propi i en el del seu grup rebutja la moció per
considerar que la terminologia que s’utilitza a la seua redacció no és compartida pel
posicionament del grup popular.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de la corporació en votació ordinària i per 5 vots
en contra del PP i 2 a favor del grup Compromís, dels 7 membres presents dels 8 que
de fet i 9 de dret composen la corporació, acorda no aprovar la moció presentada.
6. MOCIÓ AUTONOMÍA LOCAL.
El sr. Jordi Puig dona compte de la següent moció presentada pel seu grup, demanant
a la secretària que de forma expressa quede constància en acta de la petició que es
va formular a la Alcaldia per a que esta moció poguera debatre’s en Ple abans del
28/02/2014.

MOCIÓ,
amb la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. - Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els
articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Llei 27 /2013, de 27 de desembre de 2013, de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre del 2013) d'acord al
text que s'adjunta, segons l'assenyalat en els arts. 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre,
del Tribunal Constitucional.
SEGON . - A aquest efecte, sol·licitar dictamen del Consell d'Estat, d'acord amb el que estableix l'art. 75 ter 3 de
la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, a través del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, a petició de l'entitat local de major població (art. 48 Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER . - Facultar i encomanar l'alcalde/alcaldessa per a la realització de tots els tràmits necessaris per dur a
terme els acords primer i segon i expressament per a l'atorgament d'escriptura de poder tan ampli i bastant
com en dret es requereix a favor de la Procuradora Sra. Virginia Aragó Segura, col. n º 1040 del Col·legi de
Procuradors de Madrid perquè, en nom i representació de l'Ajuntament de Ròtova, de forma solidària i
indistinta, s'interpose conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei 27 /2013, de 27 de desembre del
2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre del 2013), de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
seguint per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.

L’alcalde respon que com ja es va dir a la Mesa de Contractació del 12 de febrer, el
grup popular no es mostrava en contra de la moció, però per la coincidència de dates
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amb les festes del Porrat i per la no existència de punts urgents a tractar, no es
convocaria Ple abans d’eixa data.
El sr. Jordi Puig defén diferents aspectes de la moció, que son debatuts per l’alcalde i
el regidor Xavier Artés, que manifesten que és una moció complexa d’aprovar perquè
al·ludeix a la totalitat de la llei.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de la corporació en votació ordinària i per 5 vots
en contra del PP i 2 a favor del grup Compromís, dels 7 membres presents dels 8 que
de fet i 9 de dret composen la corporació, acorda no aprovar la moció presentada.
7. DEDICACIO REGIDOR/A
Per part de la secretària, es dona compte de la següent proposta d’acord:
EXPEDIENTE: 1/2014
RECONOCIMIENTO DE DEDICACIÓN PARCIAL A MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN

PROPUESTA DE ALCALDIA

A la vista del informe-propuesta de Secretaría de fecha 26/02/2014, y del informe de Intervención de fecha
26/02/2014, por el que se declara la NO existencia de suficiente consignación presupuestaria para proceder al
pago de las retribuciones determinadas.
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO
PRIMERO. Determinar que la concejala Sr. Maria Julia Donet realice sus funciones en régimen de dedicación
parcial debiendo tener una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 17 horas semanales.
.
SEGUNDO. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de
dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas,
doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las
mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo
asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.


El cargo de concejala descrita anteriormente percibirá una retribución anual bruta de 2.380.- euros

TERCERO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de forma íntegra el presente
Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.
CUARTO.- Incoar expediente de modificación de créditos que se sustancia con la concesión de créditos
extraordinarios que se financian con bajas de otras partidas no susceptibles de utilización.

L’alcalde defén la proposta presentada, basada en les necessitats de reforçar el treball
de promoció turística des de la Oficina de Turisme i la dinamització d’activitats de
caràcter sociocultural al Centre Polivalent.
El sr. Puig intervé al·ludint a l’acord de no remuneració als càrrecs electes de juny de
2011, i manifestant el seu posicionament a favor de restableixer servicis retallats i en
contra de remunerar per la dedicació d’un càrrec.
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L’alcalde justifica la proposta dins les opcions legals que es plantegen per a poder
cobrir el servici i atendre a les necessitats derivades de la promoció institucional per la
firma de convenis de promoció turística, defensant la proposta com l’opció més
adequada.
Sotmesa la proposta a votació, el ple de la corporació en votació ordinària i per 5 vots
a favor del PP i 2 en contra del grup Compromís, dels 7 membres presents dels 8 que
de fet i 9 de dret composen la corporació, acorda:
PRIMER. Determinar que la regidora Sr. Maria Julia Donet realitze les seues funcions
en règim de dedicació parcial pels motius següents: la complexitat de la situació d’este
Ajuntament, a la vista dels nombrosos servicis existents a què ha de fer front esta
Corporació i la ferma voluntat de no deixar de prestar un servici públic de qualitat
havent de tindre una presència efectiva mínima en l’Ajuntament de 17 hores
setmanals.
SEGON. Establir a favor dels membres de la Corporació que exercisquen els seus
càrrecs en règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen,
que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats
de l’any i les dos restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i
donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir esta
Corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponga.
El càrrec de regidora descrita anteriorment percebrà una retribució anual bruta de
2.380.- €.
TERCER. Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de València de forma
íntegra el present Acord, als efectes del seu general coneixement, donada la seua
transcendència.
8. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.
Es dona compte del dictamen favorable de la Comissió Informativa Especial de
Comptes, que amb els vots a favor del grup Popular i l’abstenció del grup Compromís,
a elevat al ple la següent proposta d’acord:
“EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 2/2014.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
PROPUESTA MODIFICACIÓN CRÉDITOS.
PARTE DISPOSITIVA ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la concesión de créditos
extraordinarios en el presupuesto de 2014 y que se financian con la baja de importes en una determinada
aplicación presupuestaria con el detalle que debidamente diligenciado se encuentra en el expediente y cuyo
resumen por capítulos se indica en el anexo I de este acuerdo.
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SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante 15 días para que los interesados puedan
formular las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas. Si no se producen reclamaciones o
alegaciones el acuerdo se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
TERCERO- Facultar al alcalde para tan ampliamente como en derecho proceda, para la formalización y gestión
de este acuerdo, así como para la resolución de las incidencias o reclamaciones puedan plantearse como
consecuencia del desarrollo formal de su contenido, bien por interesados, bien por terceros o por organismos
o entidades a que afecte, o pueda afectar.
ANEXO I
PRIMERO.- Conceder CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS en las partidas que se señalan siendo el detalle el
siguiente:
PARTIDA
912.10000 Organos de gobierno
330.13100 Informador porrat
Total suplemento de créditos

IMPORTE
2.380.250.2.630.-- euros

SEGUNDO.- Financiar dichos créditos extraordinarios con:

Baja en la siguiente partida:

PARTIDA
920.12199 Complementarias Admón Local
TOTAL

IMPORTE
2.630.2.630.—euros”

El sr. Puig intervé per a ratificar el posicionament del seu grup d’acord amb les
argumentacions del punt anterior.
L’alcalde es reitera en el posicionament a favor de la proposta, donat que no s’han
plantejat queixes al respecte de cap disminució dels servicis socials.
La regidora Angela Pla intervé per a demanar que en cas de hi haure alguna queixa al
respecte de la disminució dels servicis d’assistència social al municipi, se li transmeta
com a regidora delegada d’àrea.
Vist els informes emesos per la secretària interventora
Sotmesa la proposta a votació, el ple de la corporació en votació ordinària i per 5 vots
a favor del PP i 2 en contra del grup Compromís, dels 7 membres presents dels 8 que
fet i 9 de dret composen la corporació, acorda:
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.
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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
PRIMERO.- Conceder CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS en las partidas que se
señalan siendo el detalle el siguiente:
IMPORTE

PARTIDA
912.10000 Órganos de gobierno
330.13100 Informador porrat
Total suplemento de créditos

2.380.250.2.630.-- euros

SEGUNDO.- Financiar dichos créditos extraordinarios con:

Baja en la siguiente partida:

PARTIDA
920.12199 Complementarias Admón Local
TOTAL

IMPORTE
2.630.2.630.-- euros

9. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
A) Dació de comptes de Resolucions d’alcaldia.

S’han repartit junt amb la convocatòria i remeses per correu electrònic les
resolucions dictades des de la número 302 de data 30/12/2013 a la número 33
de data 25 de febrer de 2014.

NUM

FECHA

CONCEPTO

302

30.12.13

Autorizar la adscripción en Comisión de Servicios al Sr. Honori Colomer
Gandia del puesto de trabajo de Técnico en Tesorería en el
Ayuntamiento de l’Olleria,
Expediente modificación créditos 5/2013. creditos generados por
ingresos.PPOS 2011.
Reconocimiento relación contable 0/2013/40
Modificación de créditos

303
304
305

31.12.13
11.12.13

2014
1

02.01.14

Convocatoria sesión ordinaria el dia 9 de enero
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2
3
4

07.01.14
08.01.14
08.01.14

5

09.01.14

6

15.01.14

7

15.01.14

8

15.01.14

9

14.01.14

10

12.01.14

10 BIS
11

12.01.14
22.01.14

12

29.01.14

13

31.01.14

14

31.01.14

15

31.01.14

16

04.02.14

17

05.02.14

18

05.02.14

19

05.02.14

20

05.02.14

21

06.02.14

Ejecución Títulos Judiciales 001358/2012 SA – Fergad S.L.
Aprobar los expresados padrones fiscales para el ejercicio 2014
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela
infantil para el mes de ENERO
Aprobar la relación de las personas que han solicitado el programa
turismo provincial por el empleo hotelero y el turismo social 2014
Sol·licitar la inclusió del projecte CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTOR DE
PLUVIALS I SUBSTITUCIÓ DE LLUMS D’ENLLUMENAT PÚBLIC EN
EL BARRI DE LA SALUT DE RÒTOVA en el Pla deNuclis 2014,
Sol·licitar la inclusió del projecte REASFALTAT DE LA AVINGUDA
JAUME I en el Pla de Camins Rurals i Carrers 2014/2015,
Solicitar la inclusión en el PPOS 2014-2015 los proyectos:
-REDACCIÓ PROJECTE NOU AUDITORI CINE CERVANTES.
-REASFALTAT AVINGUDA JAUME I.
Estimar el recurso de reposición presentado por D. Rafael Esteban
Polop y anular la liquidación 22/2013 (IIVTNU) procediendo a la
devolución inmediata del importe ingresado
Nombrar con carácter accidental a Dña. MONICA ESPILEZ FEIJOO,
con DNI 24363566-B para ocupar el puesto de secretario
interventor

Asignación complemento secretaria accidental.
Contrato de MERCADO MEDIEVAL para realizarse los días 22 Y 23 DE
FEBRERO DE 2014
Reconocer, Ordenar y realizar el pago de la siguiente relación relativa
a las nominas personal enero.
Petición Inclusión PPOS 2014/2015 de los siguientes proyectos:
-REPARACIONS DE REASFALTAT I LLUMINÀRIES EN EL POLÍGON
INDUSTRIAL LES MASES, REFORMES EN ZONA ESPORTIVA LES
MASES I ADQUISICIÓ SOLAR PER AMPLIACIÓ DE PÀRQUING,
ZONA ESPORTIVA I EXECUCIÓ.
-REASFALTAT AVINGUDA JAUME I.
Aprobar la liquidación en concepto publicidad estática correspondiente
al mes de enero de 2014 a Radio Gandía S.a.
Rectificación petición inclusión PPOS 2014/2015 de los siguientes
proyectos:
- REPARACIONS DE REASFALTAT I LLUMINÀRIES EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL LES MASES
REFORMES EN ZONA ESPORTIVA LES MASES.
- ADQUISICIÓ SOLAR PER AMPLIACIÓ DE PÀRQUING I ZONA
ESPORTIVA.
- REASFALTAT AVINGUDA JAUME I.
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela
infantil para el mes de FEBRERO
Conceder licencia municipal de PRIMERA OCUPACIÓN a la vivienda
situada en PARCELA 3, SERRETA MIÑANA de esta localidad, Rótova
a Dña SUSANA GARCIA DIAZ
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de
recogida de basura a la vivienda situada en Serreta Miñana, parcela 3
Proceder a generar el recibo correspondiente a los ejercicios 20122013-2014. del vehiculo con matricula 5019 DGB por omisión
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2014/2
proveedores enero y ordenar y realizar el pago de la relación número
de registro contable P/2014/2.
Aprobación Certificación de obra núm. 2 y final y factura correspondiente a
la obra PPOS 2012/425 Alumbrado Público Serreta Miñana
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22

10.01.14

23

24.01.14

24

31.01.14

25

06.02.14

26

08.01.14

27

12.02.14

28

12.02.14

29
30

12.02.14
13.02.14

31
32

12.01.14
18.02.14

33

25.02.14

Conceder licencia de obra menor a D.ISMAEL CANET BIXQUERT,
expediente 1/2014
Conceder licencia de obra menor a Dña .JOSEFA FAUS MOMPARLER
( expediente 2/2014)
Conceder licencia de obra menor a D . FRANCISCO SOLERA
expediente 3/2014,
Otorgar la petición de licencia ambiental de CENTRO DE
DESCONTAMINACION DE VEHICULOS FUERA DE USO formulada
por DESPIECE SAFOR S.L.L. -Representada por Vicente Bañuls
Escriva, condicionada.
Autorizar la instalación de la actividad de DEPÓSITO Y ESTANCIA
TEMPORAL DE CÍTRICOS en relación con la comunicación ambiental
efectuada por SALVADOR ESPI CANTE, representante de Escafruits
S.C
Autorización ocupación nicho y aprobación liquidación del finado Vicente
Balbastre Barcelo
Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM), a partir del ejercicio 2015 MIREIA MARTI MARCOS, como
titular del vehículo FORD FOCUS C-MAX con matrícula 1401-DLZ
Aprobación liquidaciones por ocupación de vía pública
Reconocer, ordenar y realizar el pago a la mercantil Sunclima de la
factura por reparación de gas en el Centro Social. Por importe de
160.93 euros.
Modificación de créditos
Contractar a dos persones, en règim de contractació laboral temporal a
jornada completa, els dies 22 i 23 de febrer de 2014.Porrat de Sant
Macià
Solicitar las ayudas económicas con destino a Escuelas de Música
dependientes de Corporaciones Locales, según la convocatoria
publicada en el D.O.G.V. nº 7206 de 4/02/2014

El sr. Puig planteja consulta sobre diferents resolucions d’alcaldia, que son ateses i
aclarades tant per la secretària com per l’alcalde. Les consultes que no poden aclarirse en eixe moment per falta de informació queden pendents, i donat que el número de
resolucions es elevat se li demana que faça una relació per escrit de la documentació i
informació que vullga ampliar.
B) Precs i preguntes.
Aprofitant este punt, la regidora Julia Donet felicita a la comunitat educativa del CRA
Alfauir-Ròtova, especialment al director pel seu nomenament en la Taula de Directors
de la Conselleria. També pel treball realitzat al projecte Comenius i la participació al
Porrat de Sant Macià 2014. També destaca l’aprovació per part de la Conselleria
d’Educació del manteniment de una unitat d’Infantil per al curs 2014/2015.
Es formulen els següents precs:
Grup Compromís:
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•

Proposa la instal·lació de més punts de recollida selectiva per a reciclatge.
També proposa la realització de més campanyes de conscienciació ciutadana
per al reciclatge. L’alcalde li demana que acompanye la proposta d’un plànol
amb l’ubicació dels nous contenidors de reciclatge per a poder estudiar i
debatre la seua petició.

•

Es demana que els tallers infantils que es programen al llarg de l’any puguen
ampliar la seua durada més enllà de la que tenen actualment.

•

El sr. Puig demana que els Plens municipals es convoquen amb més
antel·lació de les 48 hores que legalment marca la normativa.

Preguntes:
No es formula cap pregunta.
El sr. Puig demana que conste en l’acta que no s’ha permés la gravació del ple.
L’alcalde, en nom del grup popular manifesta que abans de començar el Ple ha deixat
constància pública dels tres acords plenaris i el recurs de reposició sobre la gravació
de les sessions dels Plenaris, demanant el sr. Puig que no altere el normal
funcionament del Ple.
I no havent més assumptes a tractar, el sr. alcalde Antonio García Serra, a les vint-idos hores i trenta minuts, 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 març 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 7 de abril de dos mil
catorce.
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La secretaria.
Mónica Espílez
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