AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2018 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
ASSISTENTS:
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
DÑA. DOLORES MOMPARLER GINER
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
DÑA- MARTA GREGORI GARCIA
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA
DÑA. MERCHE MOLINA SORIANO
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO
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COMPROMÍS PER RÒTOVA
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.
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 24 de setembre de 2018, a les vint hores i vint 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 ordinària de
l’Ajuntament Ple. Comprovat que hi ha quòrum per a celebrar vàlidament la
sessió, el Sr. Alcalde obri la sessió.
El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCIÓ ALCALDIA 247/2018
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 24 DE SETEMBRE DE 2018
De conformitat amb el que es disposa en l’article 80 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i l’acord de 29 de febrer de 2016, per la present HE RESOLT:
Primer. Que el Ple de l’Ajuntament celebre sessió extraordinària, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el
proper dia 24 de setembre de 2018 (dilluns) a les 20,15 hores, per a tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,
esperant la concurrència a la sessió convocada de tots els membres de la Corporació Municipal, amb el següent
ORDE DEL DIA:
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30/07/2018
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2. EXPEDIENT COMPTE GENERAL 2017. APROVACIÓ DEFINITIVA
3. EXPEDIENT DISOLUCIÓ OOAA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
4. EXPEDIENT INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2018:
APROVACIÓ PLÀ ECONÒMIC FINANCER .
Segon. Que la comissió permanent de comptes i hisenda celebre sessió extraordinària el proper dia 24 de setembre
de 2018 (dilluns) a les 19 hores,, amb el següent orde del dia:
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSION DE DATA 26-07-2018 i 3-8-2018
2. EXPEDIENT COMPTE GENERAL 2017. APROVACIÓ DEFINITIVA
3. EXPEDIENT DISOLUCIÓ OOAA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
4. EXPEDIENT INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2018:
APROVACIÓ PLÀ ECONÒMIC FINANCER .
.
Ròtova, 19 de setembre de 2018 L’alcalde Antonio García Serra ”

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA
30/07/2018
Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 30 de juliol de
2018 i tramesa telemàticament a tots els membres de la corporació junt a la
convocatòria .
Com que no hi ha observacions a l’acta esta queda aprovada, 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 COMPTE GENERAL 2017. APROVACIÓ DEFINITIVA
Pel Sr. Secretari es dona compte de la següent proposta que es somet a la
consideració del ple i que ha estat dictaminada en la comissió de comptes:
“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 3 d’agost de 2018, va dictaminar i
informar favorablement el compte general de l’exercici de 2017, integrat pel de la pròpia
Corporació i el de l’Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal de Música Mestre Villar.
Atès que al BOP de València número 152 del dia 7 d’agost del mateix any, apareix publicat edicte
de l’Ajuntament de Ròtova sobre exposició al públic del compte general de l’exercici de 2017.
L’edicte també ha estat exposat al tauler d’anuncis municipal i página web municipal
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Atès que durant el termini d’informació al públic de quinze dies i vuit dies més, i que va començar
el dia 8/09/2018, i va acabar l’11 de setembre de 2018, no s’ha formulat ni presentat cap
al·legació ni reclamació, tal com es constata al certificat emés per secretaria intervenció
Atès el dictamen de la comissió de comptes de data 24/09/2018
Es proposa
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte general de 2017, integrat pel del propi Ajuntament i
pel de l'Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal de Música i informat i dictaminat
favorablement per la Comissió Especial de Comptes en data 3 d’agost de 2018 i 24/09/2018
SEGON.- Traslladar este acord a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana així
com remetre el Compte general a esta institució fiscalitzadora junt als documents preceptius que
la integren.”

Sotmesa a votació la proposta, l’Ajuntament Ple en votació ordinària, i amb cinc
(5) vots a favor del Partit Popular i quatre (4) vots en contra del grup Compromís,
dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació Municipal, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte general de 2017, integrat pel del
propi Ajuntament i pel de l'Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal de
Música i informat i dictaminat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes en data 3 d’agost de 2018 i 24/09/2018
SEGON.- Traslladar este acord a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat
Valenciana així com remetre el Compte general a esta institució fiscalitzadora junt
als documents preceptius que la integren.

3. EXPEDIENT DISOLUCIÓ OOAA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Es dona compte al ple de la següent proposta d’acord, dictaminades favorablement per
la comissió informativa de comptes i hisenda del dia 24 setembre de 2018 i 26 de juliol
de 2018 i que es transcriu:

“Considerando que, con fecha 5 de julio de 2006, acuerdo del Ayuntamiento Pleno, se constituyó
el Organismo Autónomo Administrativo Local denominado ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE
RÒTOVA, en virtud de los artículos 85.2.A.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 85.c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, que goza de personalidad jurídica propia, bajo la
tutela del ente fundador y para gestión del servicio con los siguientes fines:
a) Gestión directa y organización de los Servicios propios de la Escuela Municipal de
Música
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b) Promoción y coordinación de la Escuela Municipal de música
c) La acción municipal en materia de educación musical a través de la ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA DE ROTOVA.
d) Ejercicio y desarrollo de cuantos otros Servicios relativos a educación musical, en
general, sean de competencia del Ayuntamiento de Ròtova.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha
17 de julio de 2018, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la disolución del Organismo Autónomo Local con efectos
desde 31 de diciembre de 2018, cuya creación fue aprobada en fecha 5 de julio de 2006 por
Acuerdo del Pleno.
SEGUNDO. Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de un mes, para
que se presenten las alegaciones oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento https:/Rotova.es
TERCERO. Gestionar el Servicio en lo sucesivo a través de gestión directa por el
ayuntamiento.
CUARTO. Suceder universalmente a la Institución por parte de la Corporación, asumiendo
los derechos y obligaciones del Organismo Autónomo extinguido por el propio Ayuntamiento.
QUINTO. Facultar al Alcalde para que tome los Acuerdos pertinentes en relación con el
expediente de disolución del Organismo Autónomo
SEXTO. Dar traslado para su comunicación 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, una vez concluido el expediente.
SÉPTIMO. Este Acuerdo será definitivo si no se presentan alegaciones en el plazo de
información pública.”
Sotmesa a votació la proposta, l’Ajuntament Ple en votació ordinària, i amb cinc
(5) vots a favor del Partit Popular, cap en contra i quatre (4) abstencions del grup
Compromís, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació Municipal,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar en tots els seus termes la proposta dictaminada per la comissió de
comptes i transcrita anteriorment.
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4. EXPEDIENT INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2018: APROVACIÓ PLÀ ECONÒMIC FINANCER
Es somet a la consideració del ple la següent proposta dictaminada favorablement per la
comissió de comptes en la sessió de data 24 de setembre de 2018:

“PRIMER.- Aprovar el Plà Econòmic Financer elaborat amb motiu del pla d’ajudes per inversions
financerament sostenibles de la Diputació de València (IFS) per a l’exercici de 2018 i que
degudament diligenciat per secretaria intervenció consta a l’expedient
SEGON.- Que es publique al BOP als efectes oportuns.
TERCER.- Que es done trasllat a Diputació als efectes oportuns.”
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per cinc (5) vots a
favor del Partit Popular, cap en contra i quatre (4) abstencions del grup Compromís, dels
nou (9) membres presents dels nou (9) que de fet i dret integren la Corporació Municipal,
acorda:
“PRIMER.- Aprovar el Plà Econòmic Financer elaborat amb motiu del pla d’ajudes per
inversions financerament sostenibles de la Diputació de València (IFS) per a l’exercici de
2018 i que degudament diligenciat per secretaria intervenció consta a l’expedient
SEGON.- Que es publique al BOP als efectes oportuns.
TERCER.- Que es done trasllat a Diputació als efectes oportuns

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde a les vint hores i quaranta
minuts del dia de hui, va donar per finalitzada la sessió del ple, de la que jo com a
secretari done fe d’allò que s’ha tractat en ella en esta acta.
Ròtova, 24 de setembre de 2018. El secretari. Honori Colomer Gandia.

DILIGÈNCIA per fer constar que esta acta ha estat aprovada en la sessió de l’Ajuntament Ple
celebrada el dia 29 D’OCTUBRE de 2018
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