AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDIINÀRIA I URGENT
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2018

CELEBRADA PER

ASSISTENTS:

D. ANTONIO GARCÍA SERRA
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
DÑA. DOLORES MOMPARLER GINER
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
DÑA. MARTA GREGORIA GARCIA
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. MERCHE MOLINA SORIANO
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA

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

EXCUSA ASSISTÈNCIA:
SECRETARI: actua com a secretari el Sr. HONORI COLOMER GANDIA, Tècnic
d’Administració General, serveis jurídics, que ho fa com a secretari accidental de
l’Ajuntament, segons resolució 179/2016 de data 10 d’octubre de 2016
En Ròtova, el dia 27 de desembre de 2018, a les vint hores i cinquanta minuts, al Saló de
Sessions de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Alcalde D. Antonio García Serra, assistits pel
secretari Sr. Honori Colomer Gandia, es reuniren els regidors i regidores que s’han
relacionat prèviament per a celebrar sessió extraordinària i urgent de l’Ajuntament Ple.
L’hora de celebració al decret de la convocatòria era ls 21 h 30 m, però at`s que l’anterior
plenari ha acabat abans, els regidors i regidores resolen iniciciar el ple.

El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCIÓ ALCALDIA 321/2018

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT
Fent ús de les facultats previstes en l'article 21.1.c de la Llei 7/85 de 2 d’abril, i article 80 del ROF (aprovat per RD.
2568/86 de 28 de novembre),
HE RESOLT: convocar sessió extra odinària i urgent dijous 27 de desembre de 2018, a les 21,30 hores, que tindrà
lloc en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament, i amb el següent
ORDE DEL DIA:
1.Ratificació de la urgència.
2.Expedient disolució OOAA Escola Municipal de Música. Canvi titularitat escola de música.
3. Expedient modificació de crèdits.
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El motiu de la urgència ve determinat per la necessitat de procedir a l'aprovació definitiva de l’OOAA Escola de Música,
el canvi de titularitat de l’escola de música abans que acabe l’any i habilitar crèdits.
Ròtova, 26 de desembre de 2018.L’alcalde”

Comprovat que hi ha quòrum per a celebrar vàlidament la sessió, el Sr. Alcalde obri la
sessió.
Comprovat que hi ha quòrum per a celebrar vàlidament la sessió, el Sr. Alcalde obri la
sessió.

1. RATIFICACIÓ DE L’URGÈNCIA
De conformitat amb el Decret de convocatòria, la urgència del Ple és la necessitat
de procedir a l'aprovació definitiva de la disolució de l’OOAA Escola de Música, el
canvi de titularitat de l’escola de música abans que acabe l’any i habilitar crèdits.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels nou
(9) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la convocatòria del ple

2. EXPEDIENT DISOLUCIÓ OOAA ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA. CANVI TITULARITAT ESCOLA DE MÚSICA.
Es dona compte al ple del següent informe-proposta:
“Informe de Secretaría
Procedimiento: Disolución de Organismo Autónomo Local Denominado ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Fecha de iniciación: 16/07/2018
Naturaleza del informe: [ ] Borrador [ ] Provisional [x] Definitivo
Documento firmado por: El Secretario

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA
En relación con el expediente relativo a la Disolución del Organismo Autónomo Local denominado
« ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA », en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 20
de diciembre de 2018, y en cumplimiento de mis obligaciones emito el siguiente informe-propuesta
de resolución, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO. Con fecha 5/7/2006 se aprobó por Acuerdo del Pleno la creación del Organismo
Autónomo Local denominado « ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA», para la gestión del Servicio de
escuela de música, y se aprobaron los Estatutos del Organismo Autónomo Local
SEGUNDO. Con fecha 24/09/2018 se aprobó inicialmente la disolución del Organismo Autónomo
Local ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 194
de fecha 5/10/2018, otorgándose un plazo de UN MES para que se presenten las alegaciones
oportunas.
Asimismo, se ha publicado en el tablón de anuncios y web municipal.
TERCERO. Durante el periodo de información pública no se han formulado alegaciones.
La Legislación aplicable es la siguiente:
• Los artículos 22.2.f) y 85.2.A.b) y 85.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
• Los artículos 85 a 88 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado
por Decreto 17 de junio de 1955.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento
en virtud de los artículos 22.2.f) y 85. bis. 1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Por ello, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Disolver definitivamente el Organismo Autónomo Local denominado « ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA », con efectos desde 31 de diciembre de 2018, habiéndose tramitado los
Acuerdos previos oportunos, y que constan en los expedientes correspondientes.
SEGUNDO. Suceder universalmente a la Institución por parte de la Corporación, asumiendo los
derechos y obligaciones del Organismo Autónomo extinguido por el propio Ayuntamiento.
TERCERO. Dar traslado para su conocimiento a la Delegación de Hacienda, a la Comunidad
Autónoma, al Instituto Nacional de Estadística y a la Seguridad Social, para que realicen las
actuaciones oportunas.
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CUARTO. Se acuerda expresamente el cambio de titularidad de la Escuela de Música a favor de la
asociación local denominada ROTOVENSE MUSICAL, haciéndose constar expresamente que:
-

Las instalaciones donde se desarrollará la labor educativa cumple con todos los requisitos
exigidos en la normativa de aplicación.
Que habrá continuidad tanto pedagógica como de las obligaciones laborales del personal
de la Escuela de Música, debiendo continuar y desarrollar el proyecto educativo
establecido y a ello se compromete la Asosciación.
Las altas del profesorado tendrán efecto al día siguiente de la baja por parte del
Ayuntamiento.

QUINTO. Facultar expresamente a la Alcaldía para que realice cuantas gestiones sean necesarias
para la efectividad del Acuerdo.
Téngase en cuenta que la disolución de un Organismo Autónomo Local lleva aparejada la tramitación de diferentes
expedientes, como son los siguientes:
— Aprobar la Cuenta General del Organismo Autónomo.
— Derogar la Normativa tributaria, es decir, las tasas y precios públicos que percibiese el Organismo.
— Aprobar las Ordenanzas tributarias municipales adecuadas a la nueva forma de gestión del servicio.
— Sucesión conforme al Estatuto de los Trabajadores de los contratos de trabajo vigentes.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.”
Per la regidora d’educació Sra. Donet proposa que s’incloga dins del punt 4 de la
proposta es següent:
-

Que el nom de l’Escola de Municipal de Música serà el mateix, Escola
Municipal de Música “Mestre Villar”
Que la neteja serà com ara i a càrrec de l’Ajuntament a l’igual que les
despeses ordinàries de reparació, manteniment i conservació.
Les despeses de llum i aigua seran a càrrec de l’Ajuntament i el telèfon a
càrrec de la Rotovense Musical
Haurà d’aportar-se certficat d’estar al corrent davant l’administració
tributària i davant la Seguretat Social.
Hauràn d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’Assemblea General de
Socis acceptant el conveni i assumir la gestió de l’Escola Municipal de
Música Mestre Villar
Respecte dels béns (onstruments i mobiliari) se signarà junt al conveni.

El Sr. Puig mostra la conformitat amb la proposta tot i manifestant que les noves
aportacions fetes per la regidora no se’ls havia donat amb antelació i, per tant, no
coneixien.
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Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per
unanimitat dels nou (9) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret
integren la Corporació Municipal, ACORDEN:
Aprovar en tots els seus termes l’informe-proposta i en concret s’acorda:
PRIMER. Dissoldre definitivament l'Organisme Autònom Local denominat « ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA », amb efectes des de 31 de desembre de 2018, havent-se
tramitat els Acords previs oportuns, i que consten en els expedients corresponents.
SEGON. Succeir universalment a la Institució per part de la Corporació, assumint els
drets i obligacions de l'Organisme Autònom extingit pel propi Ajuntament.
TERCER. Donar trasllat perquè en prengui coneixement a la Delegació d'Hisenda, a la
Comunitat Autònoma, a l'Institut Nacional d'Estadística i a la Seguretat Social, perquè
realitzen les actuacions oportunes.
QUART. S'acorda expressament el canvi de titularitat de l'Escola de Música a favor de
l'associació local denominada ROTOVENSE MUSICAL, fent-se constar expressament
que:
-

Les instal·lacions on es desenvoluparà la labor educativa compleix amb tots els
requisits exigits en la normativa d'aplicació.
Que hi haurà continuïtat tant pedagògica com de les obligacions laborals del
personal de l'Escola de Música, havent de continuar i desenvolupar el projecte
educatiu establit i a això es compromet l’ Asosciació.
Les altes del professorat tindran efecte l'endemà de la baixa per part de
l'Ajuntament.
Que el nom de l’Escola de Municipal de Música serà el mateix, Escola Municipal
de Música “Mestre Villar”
Que la neteja serà com ara i a càrrec de l’Ajuntament a l’igual que les despeses
ordinàries de reparació, manteniment i conservació.
Les despeses de llum i aigua seran a càrrec de l’Ajuntament i el telèfon a càrrec
de la Rotovense Musical
Haurà d’aportar-se certficat d’estar al corrent davant l’administració tributària i
davant la Seguretat Social.
Hauràn d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’Assemblea General de Socis
acceptant el conveni i assumir la gestió de l’Escola Municipal de Música Mestre
Villar
Respecte dels béns (instruments i mobiliari) es signarà junt al conveni el
documento n es detallen i el valor dels instruments.

CINQUÉ. Facultar expressament a l'Alcaldia perquè realitze quantes gestions siguen
necessàries per a l'efectivitat de l'Acord i la firma del conveni corresponent.
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3. EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Es dona compte al ple de la següent proposta d’acord formulada pel Sr. Alcalde:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos competencia del pleno, con la modalidad de
transferencias de créditos de acuerdo con el expediente que diligenciado por secretaria se incorpora a este
acuerdo.
SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOP de Valencia, así como en la página web municipal, portal de transparencia, por el
plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Declarar la urgencia del expediente a los efectos de su inmediata ejecutividad.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho proceda, para la formalización y
gestión de este acuerdo, así como para la resolución de cuantas 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.
POSITIVA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
320.22100

IMPORTE
5.000

TOTAL

5.000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
920.121.01

IMPORTE
- 5.000

NEGATIVA

TOTAL

-5.000.-€

A petició del Sr. Puig s’informa pel Sr. Secretari que la modificació consisteix en
augmentar l’aplicació pressupostària destinada a sufragar el cost de la llum dels
centres educatius i que es sufraga amb disminució de despesa de personal.
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per
unanimitat dels nou (9) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret
integren la Corporació Municipal, ACORDEN:
PRIMER. Aprovar en tots els seus termes la proposta d’acord transcrita
anteriorment.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, Antonio García Serra a les vint-iuna hores i dos minuts del dia vint-i-set de desembre de dos mil divuit aixecà la sessió
del Ple, de la que jo, com a secretari, done fe d’el fet tractat en aquesta acta.
Ròtova, set de gener de dos mil nou , el secretari, Honori Colomer Gandia

DILIGÈNCIA, per fer constar que esta acta ha estat aprovada per acord de l’Ajuntament
ple en la sessió del dia 28 de gener de 2019- El secretari. Honori Colomer Gandia.
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