AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2015

PER

ASSISTENTS:
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
DÑA. DOLORES MOMPARLER GINER
D. ROBERTO ALONSO PÉREZ
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
DÑA. MERCHE MOLINA SORIANO
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA

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

EXCUSA ASSISTÈNCIA:
D. JORDI PUIG MUÑOZ

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 9 de novembre de 2015, 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
extraordinària de l’Ajuntament Ple.
El decret de convocatòria és el següent:
“”RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDENCIA NÚM. 189 /2015
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI
En exercici de les facultats previstes en l'article 21.1.c de la Llei 7/85 i 80 del RD
2568/86 que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals (ROF), he resolt convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE,
a celebrar el pròxim dilluns 9 de novembre de 2015 a les catorze hores, i amb el
següent.
ORDE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior, si escau.

www.rotova.es
CIF P-4622000-J

registregeneral@rotova.es

C/ Major, 2 46725 Ròtova (Valencia)

Tel. 96 295 70 11

Fax 96 295 70 09

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
2.- Adhesió al programa “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”.
3.- Expedient de modificació de Crèdits. CE.
4.- Expedient de contractació pistes pàdel.”

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, SI ESCAU.

Es dona compte de l’esborrany de l’acta celebrada el 26 d’octubre de 2015.

Per part dels regidors del grup Compromís es presenten esmenes relatives a la
no incorporació d’algunes intervencions del portaveu del seu grup. La
secretaria informa que l’acta no es una transcripció literal de totes les
intervencions al Ple.
Es proposa la modificació de la pregunta realitzada per la regidora Merxe
Molina al punt 3.2., en concret os diu “La Sra. Molina pregunta a la regidora de
Benestar Social sobre el funcionament del servicis socials municipals” es
modifica a “La Sra. Molina pregunta a la regidora de Benestar Social sobre el
funcionament de la treballadora social.”
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària, amb cinc (5) vots a
favor del Partit Popular i tres (3) vots en contra del grup COMPROMÍS, dels huit
(8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 26/10/2015 amb la
incorporació de la modificació al punt 3.2, 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.- Adhesió al programa “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana”.
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Es dona compte al Ple de la següent proposta d’acord de la regidoria
d’educació, que literalment es transcriu:
“PROGRAMA XARXA LLIBRE DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
La Generalitat Valenciana inicia en el curs 2015-2016 el programa Xarxa de Llibres de Text de
la Comunitat Valenciana, amb el fi de proporcionar de forma gratuïta llibres de text i altres
materials curriculars a l’alumnat d’Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària
Obligatòria i Formació Professional Bàsica en centres públics i centres privats concertats.
El programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana té com a finalitat dotar els
centres escolars d’un banc de llibres. A este efecte, l’alumnat acollit al programa Xarxa de
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, una vegada conclòs el curs escolar, farà entrega
dels llibres de text perquè puguen ser utilitzats per un altre alumnat en cursos successius. És
objectiu també de l’esmentat programa desenvolupar i fomentar en l’alumnat actituds de
respecte i ús responsable dels béns finançats amb fons públics.
D’altra banda, a fi d’aconseguir eficiència, rendibilització dels recursos públics i amb l’objectiu
d’estendre la gratuïtat dels llibres de text a l’ensenyament obligatori, es considera convenient
que totes les administracions públiques coordinen i unixquen les actuacions que estan
realitzant en este aspecte. A este respecte, aquest programa estarà cofinançat per la
Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de València i els Ajuntaments que s’hi
adherisquen.
Per tot això, s’ inicia el programa denominat Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana, per al curs 2015-2016, a través de la convocatòria mitjançant l’ORDRE 17/2015, de
26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (Publicada al DOCV
7.644, de data 27/10/2015), dirigida als ajuntaments o entitats locals menors que vullguen
participar en la creació de bancs de llibres als centres docents del seu municipi amb el fi que
l’alumnat empadronat en el municipi corresponent, que estiga cursant l’Educació Primària,
l’Educació Secundària Obligatòria o la Formació Professional Bàsica en centres públics o
privats concertats, puga disposar de forma gratuïta de llibres de text o altres materials
curriculars.
Atenent a l’establert a la convocatòria d’ajudes abans esmentada,
PROPOSE al Ple de la Corporació Municipal de Ròtova, l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ròtova al programa “Xarxa de Llibres de Text
de la Comunitat Valenciana”, dirigit a la creació d’un banc de llibres, per a l’alumnat escolaritzat
en centres públics i centres privats concertats que cursen Ensenyament Obligatori o Formació
Professional Bàsica a la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2015-2016.
SEGON.- Autoritzar al Sr Alcalde i al Regidor d’Educació, per a realitzar la corresponent
sol·licitud d’adhesió al programa i ajuda econòmica.
TERCER.- En cas de concessió parcial o total de les ajudes sol·licitades, assumir les
obligacions establides en l’Ordre de la convocatòria publicada en el DOCV Nº 7.644, de data 27
d’octubre de des mil quinze.
QUART.- Habilitar les oportunes partides pressupostàries per fer front a la part de finançament
del programa que haurà de correspondre a este Ajuntament, que atenent la xifra de xiquets i
xiquetes en edat d’Ensenyament Obligatori que hi ha al padró municipal d’habitants,
ascendeixen a la quantitat de tres mil nou-cents seixanta (3.960.-€) per a l’exercici 2015 i la
mateixa quantitat per a l’exercici de 2016.
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QUINT.- Donar compte dels anteriors acords al departament d’Intervenció per als efectes
oportuns.“

La sra. Molina manifesta el posicionament a favor d’esta iniciativa del seu grup,
així com de la col·laboració entre diferents Administracions.
El sr. Alonso exposa que amb eixe posicionament, haurien d’ haver dictaminat
favorablement la modificació de crèdits necessària per a dur a terme la
concessió d’ajudes per part de l’Ajuntament.
El sr. alcalde diu que la coordinació entre Administracions és necessària, però
s’hauria de fer amb més temps, previsió i informació.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la
Corporació Municipal, acorda:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ròtova al programa “Xarxa de
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”, dirigit a la creació d’un banc de
llibres, per a l’alumnat escolaritzat en centres públics i centres privats
concertats que cursen Ensenyament Obligatori o Formació Professional Bàsica
a la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2015-2016.
SEGON.- Autoritzar al Sr Alcalde i al Regidor d’Educació, per a realitzar la
corresponent sol·licitud d’adhesió al programa i ajuda econòmica.
TERCER.- En cas de concessió parcial o total de les ajudes sol·licitades,
assumir les obligacions establides en l’Ordre de la convocatòria publicada en el
DOCV Nº 7.644, de data 27 d’octubre de des mil quinze.
QUART.- Habilitar les oportunes partides pressupostàries per fer front a la part
de finançament del programa que haurà de correspondre a este Ajuntament,
que atenent la xifra de xiquets i xiquetes en edat d’Ensenyament Obligatori que
hi ha al padró municipal d’habitants, ascendeixen a la quantitat de tres mil noucents seixanta (3.960.-€) per a l’exercici 2015 i la mateixa quantitat per a
l’exercici de 2016.
QUINT.- Donar compte dels anteriors acords al departament d’Intervenció per
als efectes oportuns.

3.- Expedient de modificació de Crèdits. CE.
Es dona compte al Ple de la següent proposta d’acord dictaminada
favorablement per la comissió informativa permanent de comptes i hisenda en
data 9/11/2015 i que literalment es transcriu:
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“EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN CRÉDITOS.
6/2015. COMPETENCIA PLENO
MODALIDAD: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
PROPUESTA MODIFICACIÓN CRÉDITOS. PROPUESTA DE ACUERDO
PARTE DISPOSITIVA ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con
la concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto de 2015 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 detalle se indica en el anexo I de este acuerdo.
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:

APLICACIÓN

CRÉDITO
INICIAL

320.48001 Xarxa llibres de text
Total créditos extraordinarios

AUMENT
O

0.- 3.960.
3.960. -euros

CREDITO
DEFINITIV
O
3.960.

SEGUNDO.- Financiar dichos créditos extraordinarios y suplementos con:
Baja en la siguiente aplicación:
APLICACIÓN
011.91100 Amortización préstamo
Total DISMINUCIÓN
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CRÉDITO DISMINUCIÓ
CREDITO
INICIAL
N
DEFINITIVO
96.225,46.3.960.
92.265,46
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Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la
Corporació Municipal, acorda aprovar la proposta transcrita anteriorment.
4.- Expedient de contractació pistes pàdel.
Es dona compte al Ple de la següent proposta d’acord dictaminada
favorablement per la comissió informativa permanent de comptes i hisenda en
data 9/11/2015 i que literalment es transcriu:
“EXPLOTACIÓ DEL KIOSC POL·LÍGON LES MASES I MANTENIMENT
SERVEI PISTES DE PADEL I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ANEXES
PROPOSTA D’ACORD
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. S’ha detectat la necessitat de realitzar la contractació de la prestació
del servei de manteniment de les pistes de pàdel, instal·lacions esportives
annexes i gestió dels horaris de les partides en les instal·lacions.
SEGON. Ateses les característiques del contracte es considera que el
procediment més adequat és el negociat sense publicitat,
TERCER. Per les característiques del contracte i al no suposar cost per a
l’ajuntament no es necessita informe d’Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.
QUART. En data 3 de novembre per la Secretaria Interventora accidental es va
emetre Informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.
CINQUÈ. S’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte i el plec
de condicions tècniques.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
• El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
• El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
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• L’article 79 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
• El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial Decret
817/2009, de 8 de maig).
• Els articles 74 a 91 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
• La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat
d’acord amb la Legislació aplicable, es pel que es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment
negociat sense publicitat de la explotació del kiosc ubicat en el polígon les
mases i el manteniment i servici de las pistes de pàdel de Ròtova
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que
ha de regir el contracte per procediment negociat sense publicitat, així com el
plec de condicions técniques.
TERCER. Sol·licitar ofertes, si es possible almenys, a tres empreses per
l’òrgan de contractació. No obstant això, que es publique en el tauler d’edictes
de l’ajuntament i al perfil del contractant de la pàgina web municipal, concedint
un termini de 10 dies per a presentar ofertes.”
L’alcalde comenta que tal i com s’ha acordat a la comissió informativa de
comptes i hisenda, també es publicarà al facebook municipal i es farà ban per a
major difusió.
La sra. Molina manifesta el posicionament en contra del seu grup respecte al
projecte, referint-se a la seua ubicació i a la necessitat de contractar a una
persona per a prestar un servici que podria estar cobert en la zona esportiva del
camp de futbol.
El sr. Alonso diu que no hi ha espai per a les pistes de pàdel al poliesportiu i
manifesta la necessitat de dotar de servicis altres zones esportives al municipi i
dinamitzar-les atenent les necessitats, sense que això siga duplicitat de
servicis.
El sr. Alcalde intervé per a dir que al plantejament inicial de la zona industrial
del polígon ja es va plantejar el desenvolupament de la zona esportiva.
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Sotmesa a votació la proposta, l’Ajuntament Ple en votació ordinària, amb cinc
(5) vots a favor del Partit Popular, cap en contra i tres (3) abstencions del grup
COMPROMÍS, dels huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret
integren la Corporació Municipal, acorda aprovar la proposta transcrita
anteriorment.
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde Antonio García Serra, a les
catorze hores i quaranta 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, 9 de novembre de 2015

Diligència per a fer constar que la present acta ha sigut aprovada en
sessió extraordinària de Ple, celebrada el vint-i-tres de novembre de dos
mil quinze.
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