AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDIINÀRIA CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 29 D’OCTUBRE 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 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

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 29 octubre de 2018, a les vint hores i quinze 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.

El decret de convocatòria és el següent:
“ 269-2018 -CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 29 OCTUBRE 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:
que el Ple de l’Ajuntament celebre sessió ordinària, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el proper dia 29 d’octubre de
2018 (dilluns) a les 20 hores 15 minuts, 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
ORDE DEL DIA:
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (24-09-2018)
2. EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 7-2018 TC
3. EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS
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4. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMIS GRATUITAT AP 7
5. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMIS PREPARACIÓ ESTUDI MILLORA ACCESIBILITAT VORERES I CARRERS
6. INFORMES PRESIDÈNCIA.
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.1) DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
7.2) PRECS I PREGUNTES A L'ALCALDE I REGIDORS/REGIDOREES AMB DELEGACIÓ.
Ròtova, 24 d’octubre de 2018 L’alcalde – president Antonio Garcia Serra ”

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

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
(24-09-2018)
Com que no hi ha al·legacions ni objeccions a l’acta queda aprovada l’acta de la sessió
celebrada el dia 24-09-2018, 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 MODIFICACIÓ CRÈDITS 7-2018 TC

Es dona compte al ple de la següent proposta d’acord dictaminada favorablement per
la comissió informativa permanent de comptes i hisenda celebrada el dia 26/10/2018:
“PARTE DISPOSITIVA
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
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de su contenido, bien por interesados, bien por terceros o por organismos o entidades a
que afecte, o pueda afectar.
POSITIVA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
342.21200
338.22609
943.463.01

IMPORTE
10.000
20.000
820

TOTAL

30.820

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
920.16000
231.22699
920.12000
929.500
920.121.00

IMPORTE
10.000
2.820
5.000
8.000
5.000

TOTAL

30.820.-€

NEGATIVA

“
El regidor protaveu del grup municipal de Compromís, Sr. Puig, demana que l’informen, que li
diguen en que van a gastar-se els diners objecte de modificació. Que ja en el seu moment van
demanar les despeses consignades en festes i no les han donat. Manifesta que la previssió
pressupostària ha sigut molt mala i s’ha gastat el doble
El Sr. Alcade indica que la modificació que es planteja ve motivada per què hi han diners en
partides que no van a gastar-se i, per contrati, hi han altres partides que poden beneficiar-se
d’eixe sobrant.

Sotmesa a votació la proposta transcrita anteriorment, l’Ajuntament Ple en votació
ordinària i per cinc (5) vots a favor del grup municipal del PP, i quatre (4) en contra del
grup municipal de Compromís, acorda:
Primer. Aprovar en tots els seus termes la proposta transcrita anteriorment.”

3. EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS
Es dona compte al ple de la següent proposta dictaminada favorablement per la
Comissió permanent de Comptes i Hisenda en sessió celebrada el dia
26/10/2018:
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“Considerant que amb data 23 d’octubre de 2018, es va emetre informe de Secretaria Intervenció en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per a procedir a la modificació de les ordenances fiscals que s’adjunten com annex
I
Aquesta Comissió considera que es compleixen els requisits necessaris continguts en les Normes legals aplicables a
l’epxedient i es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la modificació de les ordenances fiscals en els termes en què figura en l'expedient i amb la redacció
que s’adjunten com annex I
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els
interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat,
que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
ANNEX I
EXPEDIENT:
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS
PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IMPOST BÉNS IMMOBLES
BONIFICACIONS
AFEGIR A l'ARTICLE 3.- Bonificació potestativa per família nombrosa.
Els subjectes passius de l'Impost que, en el moment de la meritació ostenten la condició de titulars de família nombrosa
conforme a la legislació vigent gaudiran, en la quantia i condicions que es regulen en aquesta Ordenança, d'una
bonificació en la quota íntegra de l'impost corresponent a l'habitatge habitual de la família. A aquest efecte, s'entendrà
per habitatge habitual aquella unitat urbana d'ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent
d'habitatge del subjecte passiu i la seua família, presumint-se que l'habitatge habitual de la família nombrosa és aquella
en la qual figura empadronada la família. No s'entenen inclosos en aquest concepte els béns immobles que no
constituïsquen l'habitatge pròpiament aquest (places de garatge, trasters, etc.).
En el cas que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d'un immoble radicat a Ròtova, la bonificació quedarà
referida a una única unitat urbana, sempre que, a més, constituïsca l'habitatge habitual de la unitat familiar o de la
major part de la mateixa, sense que puga gaudir-se de més d'una bonificació encara que anaren vàries els habitatges
que disposés el subjecte passiu o la seua família. Serà requisit per a l'aplicació de la bonificació al fet que es refereix
aquest apartat que el valor cadastral de l'habitatge habitual de la unitat familiar estiga individualitzat.
Per a poder gaudir d'aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de presentar la sol·licitud, abans del primer dia del
període impositiu a partir del com comence a produir efectes, acompanyada de la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
- Certificat o fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa.
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- Fotocòpia del rebut de l'I.B.I. per al qual sol·licita la bonificació, que haurà de ser en el qual el subjecte passiu es trobe
empadronat.
El percentatge de la bonificació, que es mantindrà per a cada any, sense necessitat de reiterar la sol·licitud, si es
mantenen les condicions que van motivar la seua aplicació, es determinarà, d'acord amb el valor cadastral del seu
habitatge habitual, segons s'estableix en el següent quadre:
Valor Cadastral habitatge habitual Bonificació
Fins a 10.000 euros 70%
De 10.001 fins a 15.000 euros 50%
De 15.001 fins a 20.000 euros 30%
De 20.001 fins a 30.000 euros 10%
De 30.001 fins a 45.000 euros 5%
Més de 45.001 euros------------PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
BONIFICACIONS
Afegir a l'article 3, les següents BONIFICACIONS
Una bonificació del 100 per 100 per als vehicles històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc
anys, a comptar des de la data de la seua fabricació o, si aquesta no es coneguera, prenent com tal la de la seua
primera matriculació o, en defecte d'açò, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
Bonificació del 50 per 100 de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per estar equipats amb motors
elèctrics, es considera que produeixen menor impacte ambiental. Per a gaudir d'aquesta bonificació serà necessari
aportar certificat oficial de les característiques tècniques del vehicle.
Bonificació del 50 per 100 de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per estar equipats amb motors
híbrids, en els que una part d'aquests siguen elèctrics es considera que produeixen menor impacte ambiental. Per a
gaudir d'aquesta bonificació serà necessari aportar certificat oficial de les característiques tècniques del vehicle.
Per a gaudir d'aquestes bonificacions els interessats hauran de sol·licitar la seua concessió aportant la documentació
necessària en cada cas. Les bonificacions sol·licitades amb posterioritat a la meritació de l'impost produeixen efectes
en el mateix exercici sempre que hagen complit els requisits establits per a tenir dret a aquests quan es reporta
l'impost.
ALTRES
Afegir a article 4, les següents especificacions:
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les tarifes es determinarà conforme a
l'establit en el Reglament General de Vehicles, en les normes tributàries i en les regles que a continuació s'estableixen:
a) Els vehicles mixts adaptables es classificaran com a camió quan el nombre de seients instal·lats (sense explicar el
del conductor) siga igual o inferior a 4.
b) Els vehicles mixts adaptables es classificaran com a turisme quan el nombre de seients (sense explicar el del
conductor) siga de 5 a 8, i llevat que la massa autoritzada siga superior a 3.500kg, en aquest cas serà considerat com
a camió.
c) En el cas de furgons o furgonetes que tinguen una massa autoritzada superior a 3.500 KG es qualificaran com a
camió.
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d) En el cas de furgons o furgonetes que tinguen una massa autoritzada igual o inferior a 3.500 KG es qualificaran com
a camió, excepte aquells en els quals s'haja instal·lat, amb caràcter permanent, un nombre de seients que excedisca
de la meitat de la capacitat potencial d'aquests.
A l'efecte de determinar les tarifes dels turismes als quals fa referència l'article 95 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, la potència fiscal expressada en cavalls fiscals serà l'establida d'acord amb el que disposa
l'annex V del Reglament General de Vehicles.
PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I
OBRES.
Modificació de l'ANNEX. DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE SEGONS MÒDULS.
Actual:
Punt 2.- El valor del mòdul bàsic de construcció és de 530 euros/m2.
Es proposa:
El valor del mòdul bàsic de construcció és de 500 euros/m2
COEFICIENTS APLICABLES EN ATENCIÓ A ÚS I TIPOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ I NORMES PARTICULARS
DE VALORACIÓ
1 RESIDENCIAL. HABITATGE COL·LECTIU
C) Per tipus us:
Usos complementaris: 0,9
Es proposa la seua modificació per:
1 RESIDENCIAL. HABITATGE COL·LECTIU
C) Per tipus us:
Usos complementaris: 0,5
2 RESIDENCIAL. HABITATGE UNIFAMILIAR
C) Per ús:
Edificació secundària i complementària 0,9
Es proposa la seua modificació per:
2 RESIDENCIAL. HABITATGE UNIFAMILIAR
C) Per ús:
Edificació secundària i complementària 0,5
5 ALTRES
Actual
C) Piscines (sobre m3) 1,8
Es proposa la seua modificació per:
5 ALTRES
C) Piscines (sobre m2) 1,00
PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA CEMENTERI MUNICIPAL.
Actual
Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
Article 6. Quota tributària
Epígraf 1
h) Columbaris ....................90,15 Euros.
Es proposa
Article 6. Quota tributària
Epígraf 1
h) Columbaris ...................250 Euros.

PROPOSTA MODIFICACIÓ
ADMINISTRATIUS.

ORDENANÇA

FISCAL

REGULADORA

TAXA

EXPEDICIÓ

DOCUMENTS

Actual
Article 4. Tarifa
4. Per expedició certificat digital: 12 euros .
Es proposa
Article 4. Tarifa
4. Per expedició certificat digital: 0 euros .
PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA PER LA CONCURRÈNCIA A
PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL CONVOCATS PER L'AJUNTAMENT DE ROTOVA
Actual
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quota tributària, que consistirà en una quantitat fixa que atendre-la classificació del personal en els respectius grups
establits en la llei 7/2007 que aprova l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic, serà la que resulte de l'aplicació de les
següents tarifes:
• GRUP A1: 150 €
• GRUP A2: 125 €
• GRUP *Cl: 100 €
• GRUP C2: 80 €
• GRUP I : 50 €
Tals tarifes es reduiran a la meitat en el supòsit de proves convocades amb destinació a contractacions o
nomenaments temporals interins, amb o sense borsa de treball.
Es proposa:
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quota tributària, que consistirà en una quantitat fixa que atendre-la classificació del personal en els respectius grups
establits en la llei 7/2007 que aprova l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic, serà la que resulte de l'aplicació de les
següents tarifes:
• GRUP A1-A2: 50 €
• GRUP C1: 40 €
• GRUP C2: 30 €
• GRUP E:
20 €
Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
Les tarifes es reduiran a la meitat en el supòsit de proves convocades amb destinació a contractacions o nomenaments
temporals- interins, amb o sense borsa de treball.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES
AMB MOTIU DE L'OBERTURA D'ESTABLIMENTS I ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER AMBIENTAL, I
TRANSMISSIONS DE LA SEUA TITULARITAT
Article Primer. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i 106 de la Llei 7/1.985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 del Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
modifica la Taxa per prestació d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de
caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat.
Article Segon. Fet imposable.
1. El fet imposable ve determinat per la prestació de serveis o la realització de les activitats pròpies de la competència
municipal, tant en el seu vessant tècnic com en l'administrativa, tendent a verificar o comprovar si els establiments
industrials, comercials i mercantils, o les seues modificacions, reuneixen les condicions urbanístiques i de tranquil·litat,
sanitat, seguretat i salubritat, així com qualssevol altres exigides per les corresponents Ordenances i Reglaments
municipals o d'altres Ens públics que siguen aplicable para el seu normal funcionament, necessàries per a la tramitació
del Certificat de compatibilitat urbanística, les llicències i comunicacions ambientals, llicència d'obertura i canvis de
titularitat o subjectes al règim de declaració responsable o comunicació prèvia.
Aquesta activitat municipal pot originar-se com a conseqüència de la presentació de la declaració responsable o
sol·licitud de llicència pel subjecte passiu o com a conseqüència de l'actuació inspectora municipal, en els casos en
què es constaten l'existència d'activitats que no hagen sigut declarades o que no estiguen plenament emparades per la
declaració realitzada o llicència concedida.
2. També constituirà fet imposable la prestació de serveis o realització d'activitats pròpies de la competència municipal
tendents a l'autorització de qualsevol modificació en el subjecte, objecte o contingut de les llicències per a l'obertura
d'establiments ja existents.
3. A aquest efecte, tindrà la consideració d'obertura tots els supòsits regulats en l'ordenança municipal reguladora de
les Llicències Ambientals, Declaracions Responsables, Comunicacions Prèvies i altres actes urbanístics municipals en
els quals resulte obligatòria la sol·licitud i obtenció de llicència, o si escau, la presentació de la declaració responsable
d'inici d'activitat i, entre uns altres, els següents:
a. La instal·lació per primera vegada de l'establiment per a donar començament a les seues activitats.
b. La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada en l'establiment, encara que continue el mateix titular.
c. L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es duga a terme en aquest i que afecte a les condicions
assenyalades en el número u d'aquest article, exigint nova verificació de les mateixes.
d. La variació del titular de l'establiment encara que no varie el tipus d'activitat i les condicions en les quals es
desenvolupa.
i. La presentació de declaracions responsables prèvia a la posada en funcionament de l'activitat que la precise, d'acord
amb el que es disposa en l'ordenança municipal.
f. La posada en coneixement de l'administració de qualsevol modificació d'una activitat que ja va realitzar la preceptiva
declaració responsable.
4. A l'efecte d'aquesta taxa, s'entendrà per establiment industrial, comercial, mercantil i de serveis tota edificació,
instal·lació o recinte, cobert o a l'aire lliure, estiga o no obert al públic, o com a complement o accessori d'un altre
establiment, o activitat principal, que no es destine exclusivament a habitatge, on habitual o temporalment es vaja a
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exercir qualsevol activitat per a l'obertura de la qual o funcionament siga necessària en virtut de norma jurídica,
l'obtenció de llicència municipal o la declaració responsable, i que, a més, reunisca algun dels següents requisits:
a. Es dedique a l'exercici d'alguna activitat empresarial, fabril, artesanal, de la construcció, comercial i de serveis.
b. Encara sense desenvolupar-se aquelles activitats, servisquen d'auxili o complement per a les mateixes, o tinguen
relació amb elles de manera que els proporcionen beneficis o aprofitament, considerant-se com a tals a títol enunciatiu:
seus socials, agències, delegacions o sucursals d'activitats jurídiques, escriptoris, oficines, estudis i altres anàlegs.
5. L'àmbit d'aplicació territorial per a l'aplicació d'aquesta Taxa es correspon amb el territori de competència municipal,
és a dir, la totalitat del Terme Municipal de Ròtova, amb independència de la propietat o domini del lloc de l'activitat.
Article Tercer. Suposats de no subjecció.
No estan subjectes a l'exacció regulada en la present Ordenança:
a. Les realitzades en llocs, barraques o atraccions instal·lades en espais oberts amb motiu de festes tradicionals del
municipi o esdeveniments en la via pública amb motiu de festejos municipals, que s'ajustaran, si escau, a l'establit en
les normes específiques.
b. Les casetes i llocs en els mercats municipals, per entendre's implícita la llicència d'obertura en la seua adjudicació,
excepte ampliació de superfície sobre elements del mercat no destinats primitivament a casetes i llocs.
c. Els trasllats de negoci d'un local a un altre, motivats per expropiació forçosa de l'immoble i sempre que no intervinga
indemnització.
d. Els locals destinats exclusivament a magatzem de gèneres, solament en el cas que les operacions mercantils siguen
realitzades pel mateix titular en locals o oficines diferents i emplaçats en el terme municipal i pels quals ja haguera
pagat els drets corresponents.
e. Els canvis de raó social motivats per la baixa d'un o varis dels socis quan no impliquen dissolució de la societat.
f. la transformació de societat d'una o una altra classe que no implique canvi de personalitat de les mateixes. g.
Tampoc estaran subjectes a la taxa les activitats culturals promogudes per aquest Ajuntament.
Article Quart. Exempcions.En matèria de beneficis tributaris s'estarà al que es disposa en l'article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article Cinquè. Subjecte passiu i responsables.
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així com les
herències jacents, comunitats de béns i altres entitats fixades per l'article 35.4 de la Llei General Tributària que siguen
titulars o responsables de l'activitat que pretenguen dur a terme o que de fet desenvolupen, en qualsevol local o
establiment. En el supòsit de la taxa corresponent a l'expedició de certificat de compatibilitat urbanística, serà subjecte
passiu el sol·licitant d'aquest servei.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o jurídiques al fet
que es refereixen els articles 42.1 de la Llei General Tributària.
3. Seran responsables subsidiaris, els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors en els
supòsits i amb l'abast que estableix l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article Sisè. Meritació.
1. Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir, quan s'inicie l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A
aquests efectes, s'entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de certificat de
compatibilitat urbanística, llicència o comunicació ambiental, llicència d'obertura, o declaració responsable si el subjecte
passiu, formulara expressament aquesta.
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2. Quan l'inici de l'activitat haja tingut lloc sense haver obtingut l'oportuna llicència o presentació de la declaració
responsable, la taxa es reportarà quan s'inicie efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'establiment
reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que puga instruirse per a autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar el seu tancament, si no fóra *autorizable aquesta obertura.
3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap manera, pel resultat desfavorable a
l'interessat del certificat de compatibilitat urbanística, o per denegació de l'autorització sol·licitada o per la concessió
d'aquesta condicionada a la modificació de les condicions de l'establiment, ni per caducitat, renúncia o desistiment del
sol·licitant una vegada sol·licitada i/o concedida l'autorització.
Article Setè. Liquidació de la taxa.
1. Simultàniament a la presentació de la declaració responsable o sol·licitud de llicència, el subjecte passiu ingressarà
l'import de la taxa resultant de les mateixes. En els supòsits de meritació de la taxa per actuació inspectora, es
practicarà una liquidació provisional en funció dels elements tributaris existents en el moment d'aquella actuació.
2. Una vegada acabades les actuacions de control posterior respecte a les declaracions responsables presentades, així
com la tramitació per a la concessió de la llicència d'obertura, es practicarà la liquidació definitiva de la taxa i, de
procedir, haurà d'abonar-se la diferència resultant entre l'autoliquidació o liquidació provisional i l'import de la liquidació
definitiva. Si l'import de l'autoliquidació o de liquidació provisional fóra major que la liquidació definitiva, es reintegrarà la
diferència, la qual no tindrà la consideració d'ingrés indegut i, en conseqüència, el seu reintegrament a l'interessat no
reportarà interessos de demora, excepte en el supòsit contemplat en l'apartat 2 de l'article 31 de la vigent Llei General
Tributària. En cap cas el pagament de taxa serà títol suficient per a entendre concedida la llicència d'obertura o
presentada degudament la declaració responsable conforme a la legislació vigent.
Article Vuitè. Quota tributària.
1. La quota tributària s'exigirà per unitat de local.
2. Tarifes:
I) ACTIVITATS SUBJECTES Al RÈGIM DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL.
250 euros.
II) ACTIVITATS SOTMESES Al RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE O LLICÈNCIA AMBIENTAL.
500 euros
III) ACTIVITATS SOTMESES Al RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE, AUTORITZACIÓ I LLICÈNCIA
D'OBERTURA EN MATÈRIA D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS.
600 EUROS
IV) INSTAL·LACIONS EVENTUALS.
Quan es tracte de declaració responsable per a instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o desmuntables de
caràcter no permanent, així com per a espectacles i activitats que amb caràcter temporal pretenguen desenvolupar-se
tant en terrenys de domini públic (prèviament autoritzat) com en terrenys privats, es liquidarà el 70% de la tarifa
establida, sempre que la seua durada no siga superior a 4 mesos.
V) TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES PER CANVI DE TITULARITAT.
La quota vindrà determinada pel resultat d'aplicar el 50% a la taxa que li correspondria per nova obertura.
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VI) CERTIFICAT COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
Import: 160 euros
Article Novè. Declaració.
Les sol·licituds de certificat de compatibilitat urbanística, llicència d'obertura (comunicació ambiental i llicència
ambiental), la presentació de declaracions responsables i de transmissió de llicència, es formularan mitjançant
instància segons el model normalitzat que a aquest efecte s'elabore pel negociat corresponent encarregat de la
instrucció de l'expedient, i acompanyat de la documentació que en cada cas requerisca la naturalesa del citat
expedient.
Article Desè. Infraccions tributàries i sancions.
S'estarà al que es disposa en el Capítol VII de l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció, en la Llei
General Tributaria i altres disposicions concordants i complementàries.
Article Onzè. Disposicions complementàries i supletòries.
Regiran com a complementàries i supletòries, quan no estiguen previstes en la present, les normes contingudes en
l'Ordenança Fiscal de Gestió, Recaptació i Inspecció.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queda derogada l'anterior ordenança municipal reguladora sobre la mateixa matèria, quan entre en vigor i siga
aplicable la present.
DISPOSICION FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en
vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.”

Obert torn d’intervencions es revisa individualment cada tribut, manifestant el Sr. Puig
respecte de l’IBI que s’entén que pot donar per a un titular molt bó en prensa però que és
evident que no té repercusió en els ciutadans la modificació proposada; planteja diverses
qüestions respecte del ICIo i entén que no hi ha uncriteri clar, entre d’altres, respecte de
l’import de la taxa per columbaris al cementeri.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per cinc (5) vots a
favor del grup municipal del PP i quatre (4) en contra del grup municipal de Compromís,
acorda:
PRIMER. Aprovar la modificació de les ordenances fiscals en els termes en què figura en
l'expedient i amb la redacció que s’adjunten com annex I
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província,
per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i
plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.

ANNEX I
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IMPOST BÉNS IMMOBLES
BONIFICACIONS
AFEGIR A l'ARTICLE 3.- Bonificació potestativa per família nombrosa.
Els subjectes passius de l'Impost que, en el moment de la meritació ostenten la condició de titulars
de família nombrosa conforme a la legislació vigent gaudiran, en la quantia i condicions que es
regulen en aquesta Ordenança, d'una bonificació en la quota íntegra de l'impost corresponent a
l'habitatge habitual de la família. A aquest efecte, s'entendrà per habitatge habitual aquella unitat
urbana d'ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent d'habitatge del
subjecte passiu i la seua família, presumint-se que l'habitatge habitual de la família nombrosa és
aquella en la qual figura empadronada la família. No s'entenen inclosos en aquest concepte els
béns immobles que no constituïsquen l'habitatge pròpiament aquest (places de garatge, trasters,
etc.).
En el cas que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d'un immoble radicat a Ròtova, la
bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que, a més, constituïsca l'habitatge
habitual de la unitat familiar o de la major part de la mateixa, sense que puga gaudir-se de més
d'una bonificació encara que anaren vàries els habitatges que disposés el subjecte passiu o la seua
família. Serà requisit per a l'aplicació de la bonificació al fet que es refereix aquest apartat que el
valor cadastral de l'habitatge habitual de la unitat familiar estiga individualitzat.
Per a poder gaudir d'aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de presentar la sol·licitud, abans
del primer dia del període impositiu a partir del com comence a produir efectes, acompanyada de la
següent documentació:
- Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
- Certificat o fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa.
- Fotocòpia del rebut de l'I.B.I. per al qual sol·licita la bonificació, que haurà de ser en el qual el
subjecte passiu es trobe empadronat.
El percentatge de la bonificació, que es mantindrà per a cada any, sense necessitat de reiterar la
sol·licitud, si es mantenen les condicions que van motivar la seua aplicació, es determinarà, d'acord
amb el valor cadastral del seu habitatge habitual, segons s'estableix en el següent quadre:
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Valor Cadastral habitatge habitual Bonificació
Fins a 10.000 euros 70%
De 10.001 fins a 15.000 euros 50%
De 15.001 fins a 20.000 euros 30%
De 20.001 fins a 30.000 euros 10%
De 30.001 fins a 45.000 euros 5%
Més de 45.001 euros------------MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IMPOST VEHICLES TRACCIÓ
MECÀNICA
BONIFICACIONS
Afegir a l'article 3, les següents BONIFICACIONS
Una bonificació del 100 per 100 per als vehicles històrics o aquells que tinguen una antiguitat
mínima de vint-i-cinc anys, a comptar des de la data de la seua fabricació o, si aquesta no es
coneguera, prenent com tal la de la seua primera matriculació o, en defecte d'açò, la data en què el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
Bonificació del 50 per 100 de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per estar
equipats amb motors elèctrics, es considera que produeixen menor impacte ambiental. Per a gaudir
d'aquesta bonificació serà necessari aportar certificat oficial de les característiques tècniques del
vehicle.
Bonificació del 50 per 100 de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per estar
equipats amb motors híbrids, en els que una part d'aquests siguen elèctrics es considera que
produeixen menor impacte ambiental. Per a gaudir d'aquesta bonificació serà necessari aportar
certificat oficial de les característiques tècniques del vehicle.
Per a gaudir d'aquestes bonificacions els interessats hauran de sol·licitar la seua concessió
aportant la documentació necessària en cada cas. Les bonificacions sol·licitades amb posterioritat
a la meritació de l'impost produeixen efectes en el mateix exercici sempre que hagen complit els
requisits establits per a tenir dret a aquests quan es reporta l'impost.
ALTRES
Afegir a article 4, les següents especificacions:
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les tarifes es
determinarà conforme a l'establit en el Reglament General de Vehicles, en les normes tributàries i
en les regles que a continuació s'estableixen:
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a) Els vehicles mixts adaptables es classificaran com a camió quan el nombre de seients instal·lats
(sense explicar el del conductor) siga igual o inferior a 4.
b) Els vehicles mixts adaptables es classificaran com a turisme quan el nombre de seients (sense
explicar el del conductor) siga de 5 a 8, i llevat que la massa autoritzada siga superior a 3.500kg,
en aquest cas serà considerat com a camió.
c) En el cas de furgons o furgonetes que tinguen una massa autoritzada superior a 3.500 KG es
qualificaran com a camió.
d) En el cas de furgons o furgonetes que tinguen una massa autoritzada igual o inferior a 3.500 KG
es qualificaran com a camió, excepte aquells en els quals s'haja instal·lat, amb caràcter permanent,
un nombre de seients que excedisca de la meitat de la capacitat potencial d'aquests.
A l'efecte de determinar les tarifes dels turismes als quals fa referència l'article 95 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la potència fiscal expressada en cavalls fiscals serà
l'establida d'acord amb el que disposa l'annex V del Reglament General de Vehicles.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA
INSTAL·LACIONS I OBRES.

FISCAL

REGULADORA

IMPOST

CONSTRUCCIONS

Modificació de l'ANNEX. DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE SEGONS MÒDULS.
El valor del mòdul bàsic de construcció és de 500 euros/m2
COEFICIENTS APLICABLES EN ATENCIÓ A ÚS I TIPOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ I
NORMES PARTICULARS DE VALORACIÓ
1 RESIDENCIAL. HABITATGE COL·LECTIU
C) Per tipus us:
Usos complementaris: 0,5

2 RESIDENCIAL. HABITATGE UNIFAMILIAR
C) Per ús:
Edificació secundària i complementària 0,5
5 ALTRES
C) Piscines (sobre m2) 1,00
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA CEMENTERI MUNICIPAL.
Article 6. Quota tributària
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Epígraf 1
h) Columbaris ...................250 Euros.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS.
Article 4. Tarifa
4. Per expedició certificat digital: 0 euros .
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA PER LA CONCURRÈNCIA A
PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL CONVOCATS PER L'AJUNTAMENT DE
ROTOVA
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quota tributària, que consistirà en una quantitat fixa que atendre-la classificació del personal en
els respectius grups establits en la llei 7/2007 que aprova l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic, serà la
que resulte de l'aplicació de les següents tarifes:
• GRUP A1-A2: 50 €
• GRUP C1: 40 €
• GRUP C2: 30 €
• GRUP E:
20 €
Les tarifes es reduiran a la meitat en el supòsit de proves convocades amb destinació a
contractacions o nomenaments temporals- interins, amb o sense borsa de treball.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES AMB MOTIU DE L'OBERTURA D'ESTABLIMENTS I ALTRES ACTUACIONS DE
CARÀCTER AMBIENTAL, I TRANSMISSIONS DE LA SEUA TITULARITAT
Article Primer. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i 106 de la Llei
7/1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els
articles 15 i 19 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, aquest Ajuntament modifica la Taxa per prestació d'activitats administratives amb motiu de
l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat.
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Article Segon. Fet imposable.
1. El fet imposable ve determinat per la prestació de serveis o la realització de les activitats pròpies de la
competència municipal, tant en el seu vessant tècnic com en l'administrativa, tendent a verificar o comprovar
si els establiments industrials, comercials i mercantils, o les seues modificacions, reuneixen les condicions
urbanístiques i de tranquil·litat, sanitat, seguretat i salubritat, així com qualssevol altres exigides per les
corresponents Ordenances i Reglaments municipals o d'altres Ens públics que siguen aplicable para el seu
normal funcionament, necessàries per a la tramitació del Certificat de compatibilitat urbanística, les llicències
i comunicacions ambientals, llicència d'obertura i canvis de titularitat o subjectes al règim de declaració
responsable o comunicació prèvia.
Aquesta activitat municipal pot originar-se com a conseqüència de la presentació de la declaració
responsable o sol·licitud de llicència pel subjecte passiu o com a conseqüència de l'actuació inspectora
municipal, en els casos en què es constaten l'existència d'activitats que no hagen sigut declarades o que no
estiguen plenament emparades per la declaració realitzada o llicència concedida.
2. També constituirà fet imposable la prestació de serveis o realització d'activitats pròpies de la competència
municipal tendents a l'autorització de qualsevol modificació en el subjecte, objecte o contingut de les
llicències per a l'obertura d'establiments ja existents.
3. A aquest efecte, tindrà la consideració d'obertura tots els supòsits regulats en l'ordenança municipal
reguladora de les Llicències Ambientals, Declaracions Responsables, Comunicacions Prèvies i altres actes
urbanístics municipals en els quals resulte obligatòria la sol·licitud i obtenció de llicència, o si escau, la
presentació de la declaració responsable d'inici d'activitat i, entre uns altres, els següents:
a. La instal·lació per primera vegada de l'establiment per a donar començament a les seues activitats.
b. La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada en l'establiment, encara que continue el mateix titular.
c. L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es duga a terme en aquest i que afecte a les
condicions assenyalades en el número u d'aquest article, exigint nova verificació de les mateixes.
d. La variació del titular de l'establiment encara que no varie el tipus d'activitat i les condicions en les quals
es desenvolupa.
i. La presentació de declaracions responsables prèvia a la posada en funcionament de l'activitat que la
precise, d'acord amb el que es disposa en l'ordenança municipal.
f. La posada en coneixement de l'administració de qualsevol modificació d'una activitat que ja va realitzar la
preceptiva declaració responsable.
4. A l'efecte d'aquesta taxa, s'entendrà per establiment industrial, comercial, mercantil i de serveis tota
edificació, instal·lació o recinte, cobert o a l'aire lliure, estiga o no obert al públic, o com a complement o
accessori d'un altre establiment, o activitat principal, que no es destine exclusivament a habitatge, on
habitual o temporalment es vaja a exercir qualsevol activitat per a l'obertura de la qual o funcionament siga
necessària en virtut de norma jurídica, l'obtenció de llicència municipal o la declaració responsable, i que, a
més, reunisca algun dels següents requisits:
a. Es dedique a l'exercici d'alguna activitat empresarial, fabril, artesanal, de la construcció, comercial i de
serveis.
b. Encara sense desenvolupar-se aquelles activitats, servisquen d'auxili o complement per a les mateixes, o
tinguen relació amb elles de manera que els proporcionen beneficis o aprofitament, considerant-se com a
tals a títol enunciatiu: seus socials, agències, delegacions o sucursals d'activitats jurídiques, escriptoris,
oficines, estudis i altres anàlegs.
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5. L'àmbit d'aplicació territorial per a l'aplicació d'aquesta Taxa es correspon amb el territori de competència
municipal, és a dir, la totalitat del Terme Municipal de Ròtova, amb independència de la propietat o domini
del lloc de l'activitat.
Article Tercer. Suposats de no subjecció.
No estan subjectes a l'exacció regulada en la present Ordenança:
a. Les realitzades en llocs, barraques o atraccions instal·lades en espais oberts amb motiu de festes
tradicionals del municipi o esdeveniments en la via pública amb motiu de festejos municipals, que
s'ajustaran, si escau, a l'establit en les normes específiques.
b. Les casetes i llocs en els mercats municipals, per entendre's implícita la llicència d'obertura en la seua
adjudicació, excepte ampliació de superfície sobre elements del mercat no destinats primitivament a casetes
i llocs.
c. Els trasllats de negoci d'un local a un altre, motivats per expropiació forçosa de l'immoble i sempre que no
intervinga indemnització.
d. Els locals destinats exclusivament a magatzem de gèneres, solament en el cas que les operacions
mercantils siguen realitzades pel mateix titular en locals o oficines diferents i emplaçats en el terme
municipal i pels quals ja haguera pagat els drets corresponents.
e. Els canvis de raó social motivats per la baixa d'un o varis dels socis quan no impliquen dissolució de la
societat.
f. la transformació de societat d'una o una altra classe que no implique canvi de personalitat de les mateixes.
g. Tampoc estaran subjectes a la taxa les activitats culturals promogudes per aquest Ajuntament.
Article Quart. Exempcions.En matèria de beneficis tributaris s'estarà al que es disposa en l'article 9 del Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article Cinquè. Subjecte passiu i responsables.
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així
com les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats fixades per l'article 35.4 de la Llei General
Tributària que siguen titulars o responsables de l'activitat que pretenguen dur a terme o que de fet
desenvolupen, en qualsevol local o establiment. En el supòsit de la taxa corresponent a l'expedició de
certificat de compatibilitat urbanística, serà subjecte passiu el sol·licitant d'aquest servei.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o
jurídiques al fet que es refereixen els articles 42.1 de la Llei General Tributària.
3. Seran responsables subsidiaris, els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors
en els supòsits i amb l'abast que estableix l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article Sisè. Meritació.
1. Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir, quan s'inicie l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de l'oportuna
sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística, llicència o comunicació ambiental, llicència d'obertura, o
declaració responsable si el subjecte passiu, formulara expressament aquesta.
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2. Quan l'inici de l'activitat haja tingut lloc sense haver obtingut l'oportuna llicència o presentació de la
declaració responsable, la taxa es reportarà quan s'inicie efectivament l'activitat municipal conduent a
determinar si l'establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de la iniciació de
l'expedient administratiu que puga instruir-se per a autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar el seu
tancament, si no fóra *autorizable aquesta obertura.
3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap manera, pel resultat
desfavorable a l'interessat del certificat de compatibilitat urbanística, o per denegació de l'autorització
sol·licitada o per la concessió d'aquesta condicionada a la modificació de les condicions de l'establiment, ni
per caducitat, renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada sol·licitada i/o concedida l'autorització.
Article Setè. Liquidació de la taxa.
1. Simultàniament a la presentació de la declaració responsable o sol·licitud de llicència, el subjecte passiu
ingressarà l'import de la taxa resultant de les mateixes. En els supòsits de meritació de la taxa per actuació
inspectora, es practicarà una liquidació provisional en funció dels elements tributaris existents en el moment
d'aquella actuació.
2. Una vegada acabades les actuacions de control posterior respecte a les declaracions responsables
presentades, així com la tramitació per a la concessió de la llicència d'obertura, es practicarà la liquidació
definitiva de la taxa i, de procedir, haurà d'abonar-se la diferència resultant entre l'autoliquidació o liquidació
provisional i l'import de la liquidació definitiva. Si l'import de l'autoliquidació o de liquidació provisional fóra
major que la liquidació definitiva, es reintegrarà la diferència, la qual no tindrà la consideració d'ingrés
indegut i, en conseqüència, el seu reintegrament a l'interessat no reportarà interessos de demora, excepte
en el supòsit contemplat en l'apartat 2 de l'article 31 de la vigent Llei General Tributària. En cap cas el
pagament de taxa serà títol suficient per a entendre concedida la llicència d'obertura o presentada
degudament la declaració responsable conforme a la legislació vigent.
Article Vuitè. Quota tributària.
1. La quota tributària s'exigirà per unitat de local.
2. Tarifes:
I) ACTIVITATS SUBJECTES Al RÈGIM DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL.
250 euros.
II) ACTIVITATS SOTMESES Al RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE O LLICÈNCIA AMBIENTAL.
500 euros
III) ACTIVITATS SOTMESES Al RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE, AUTORITZACIÓ I LLICÈNCIA
D'OBERTURA EN MATÈRIA D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS
PÚBLICS.
600 EUROS
IV) INSTAL·LACIONS EVENTUALS.
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Quan es tracte de declaració responsable per a instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o
desmuntables de caràcter no permanent, així com per a espectacles i activitats que amb caràcter temporal
pretenguen desenvolupar-se tant en terrenys de domini públic (prèviament autoritzat) com en terrenys
privats, es liquidarà el 70% de la tarifa establida, sempre que la seua durada no siga superior a 4 mesos.
V) TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES PER CANVI DE TITULARITAT.
La quota vindrà determinada pel resultat d'aplicar el 50% a la taxa que li correspondria per nova obertura.
VI) CERTIFICAT COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
Import: 160 euros
Article Novè. Declaració.
Les sol·licituds de certificat de compatibilitat urbanística, llicència d'obertura (comunicació ambiental i
llicència ambiental), la presentació de declaracions responsables i de transmissió de llicència, es formularan
mitjançant instància segons el model normalitzat que a aquest efecte s'elabore pel negociat corresponent
encarregat de la instrucció de l'expedient, i acompanyat de la documentació que en cada cas requerisca la
naturalesa del citat expedient.
Article Desè. Infraccions tributàries i sancions.
S'estarà al que es disposa en el Capítol VII de l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció,
en la Llei General Tributaria i altres disposicions concordants i complementàries.
Article Onzè. Disposicions complementàries i supletòries.
Regiran com a complementàries i supletòries, quan no estiguen previstes en la present, les normes
contingudes en l'Ordenança Fiscal de Gestió, Recaptació i Inspecció.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queda derogada l'anterior ordenança municipal reguladora sobre la mateixa matèria, quan entre en vigor i
siga aplicable la present.
DISPOSICION FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa”

4. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMIS GRATUITAT AP 7
Pel Sr. Pedro Ciscar, regidor del grup municipal de Compromís, es dòna lectura a a la
moció presentada pel seu grup municipal demanant la gratuïtat del pas de vehicles per
l’AP-7, l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió
i el suport a les accions reivindicatives per demanar l’alliberament i demana la seua
aprovació pel ple municipal.
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La part dispositiva de la moció és la següent:
-

-

-

-

L’ajuntament de Ròtova dona suport a la reivindicació de les federacions i
associacions que formen la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat
valenciana (CAVE-COVA) i la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales
(CEAV), per demanar al Govern de l’Estat Espanyol que garantisca el rescat
general de la concessió de l’AP-7 en la data prevista per a la seua extinció
(2019), sense pròrroga posible, de manera que es corregisca la discriminació
negativa que pateixen les comunicacions en el nostre territorio.
Instar al govern de l’Estat Espanyol a rescatar aqueslls trams de l’AP-7, com el de
la Safor, la lilberalitació dels quals és una ncessitat inmediata donada l’elevada
intensitat de trànsit i l’alta sinistralidad de la N-332 que discorre paral·lela a
aquesta autopista o que travessa poblacions on no s’ha reallizat el desdoblament
d dita carretera comarcal.
En cas que no es contemple es rescat de determinats trams abans de la
finalització del termini de la tercera pòrroga de la concessió de l’AP-7, instar al
Ministeri de Foment, per part de l’Administració General de l’Estat, la signatura
d’un acor amb l’empresa AUMAR, com a societat concessionària de l’autopsia
València-Alacant i València Tarragona (AP-7), que permeta utilitzar de manera
gratuïta els seus enllaços Oliva – Ondara i Oliva-Xeresa, en els dos sentits, com a
mínim fins que estiga operativa la Variant Sud de la Safor.
Donar trasllat dels presents acords al Ministeri de Foment, a la Presidència de la
Generalitat Valenciana, a la FVMP, a la Confederació d’Associacions Veïnals de
la Comunitat valenciana (CAVE-COVA) i la Confederación Estatal de
Asociaciones Vecinales (CEAV) i a l’Agenda 21.

Pel grup municipal del PP, es proposa afegir a la moció el següent:
-

-

Instar al Consell a reclamar al Govern que cumplisca el Compromís del ministerio
de foment de no renovar la concessió de l’AP-7 en els trams de TarragonaValència i València-Alacant que finalitzen el 31-12-2019, sense aprobar cap
ajornament per a que pasen a ser de franc i de gestió pública.
Començar el procediment de recuperació de l’AP-7 per a la seua gestió pública
després de la data de finalització de la concessió, atès que s’han de preveure els
mecanismos de traspàs de la infraestructura i les inversions necessàries per a
que esta es done amb les mínimes afeccions als vehicles usuaris de la mateixa.

Per unanimitat del grups, l'Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels nou
(9) membres presents dels nou (9) que de fet i dret integren la Corporació municipal,
ACORDEN:
PRIMER. Aprovar la moció i els acords següents:
-

L’ajuntament de Ròtova dona suport a la reivindicació de les federacions i
associacions que formen la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat
valenciana (CAVE-COVA) i la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales
(CEAV), per demanar al Govern de l’Estat Espanyol que garantisca el rescat
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-

-

-

-

-

general de la concessió de l’AP-7 en la data prevista per a la seua extinció
(2019), sense pròrroga posible, de manera que es corregisca la discriminació
negativa que pateixen les comunicacions en el nostre territorio.
Instar al govern de l’Estat Espanyol a rescatar aqueslls trams de l’AP-7, com el de
la Safor, la lilberalitació dels quals és una ncessitat inmediata donada l’elevada
intensitat de trànsit i l’alta sinistralidad de la N-332 que discorre paral·lela a
aquesta autopista o que travessa poblacions on no s’ha reallizat el desdoblament
d dita carretera comarcal.
En cas que no es contemple es rescat de determinats trams abans de la
finalització del termini de la tercera pòrroga de la concessió de l’AP-7, instar al
Ministeri de Foment, per part de l’Administració General de l’Estat, la signatura
d’un acor amb l’empresa AUMAR, com a societat concessionària de l’autopsia
València-Alacant i València Tarragona (AP-7), que permeta utilitzar de manera
gratuïta els seus enllaços Oliva – Ondara i Oliva-Xeresa, en els dos sentits, com a
mínim fins que estiga operativa la Variant Sud de la Safor.
Instar al Consell a reclamar al Govern que cumplisca el Compromís del ministerio
de foment de no renovar la concessió de l’AP-7 en els trams de TarragonaValència i València-Alacant que finalitzen el 31-12-2019, sense aprobar cap
ajornament per a que pasen a ser de franc i de gestió pública.
Començar el procediment de recuperació de l’AP-7 per a la seua gestió pública
després de la data de finalització de la concessió, atès que s’han de preveure els
mecanismos de traspàs de la infraestructura i les inversions necessàries per a
que esta es done amb les mínimes afeccions als vehicles usuaris de la mateixa.
Donar trasllat dels presents acords al Ministeri de Foment, a la Presidència de la
Generalitat Valenciana, a la FVMP, a la Confederació d’Associacions Veïnals de
la Comunitat valenciana (CAVE-COVA) i la Confederación Estatal de
Asociaciones Vecinales (CEAV) i a l’Agenda 21.

SEGON. Emetre certificació d’este acord als efectes oportuns.

5. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMIS PREPARACIÓ ESTUDI MILLORA
ACCESIBILITAT VORERES I CARRERS
Pel Sr. Jordi Puig, regidor portaveu del grup municipal de Compromís, informa al ple que
la moció presentada és una proposta senzilla per a treballar les queixes arreplegades
dels veïns respecte d’algunes voreres. Obrir un periode per arreplegar queixes i
propostes i que els tècnics informen al respecte.
La part dispositiva de la moció és la següent:
Preparar un estudi per a millorar l’accesssibilitat de voreres i carrers, l’adequació de
mobiliari urbà i les direccions del trànsit, amb un procés participatiu perquè la pobliació hi
prenga part, per determinar les solucions en els diferents carrers i situacions.
El Sr. Alcalde fa la següent proposta de part dispositiva:
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-

Que s’aporten propostes concretes, i sobre elles treballar els tècnics, la policía
local i ell com a Alcalde i responsable de l’àrea d’urbanisme i el regidor del grup
de Compromís. Estudiar les propostes, treballar la seua viavilitat i conveniencia
de la seua implantació.

Per unanimitat del grups, l'Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels nou
(9) membres presents dels nou (9) que de fet i dret integren la Corporació municipal,
ACORDEN:
Primer. Desestimar la moció presentada en quant a la part dispositiva.
Segon. Crear una comissió de treball integrada pels tècnics municipals, policia local, Sr.
Jordi Puig i Sr. Alcalde per a treballar sobre propostes concretes, estudiar les propostes,
treballar la seua viavilitat i conveniencia de la seua implantació. Convocar posteriorment
una reunió amb el veïnat
Tercer. Mantindre la part expositiva de la moció presentada pel grup municipal de
Comprmís per Ròtova.

6. INFORMES PRESIDÈNCIA.
El Sr. Alcalde informe de les reunions mantingudes amb l’Associació Rotovense Musical
atès que esta associació local ha demanat assumir la gestió de l’Escola Municipal de
Música Mestre Villar.
Informa que la voluntat manifestada per la Rotovense és la de fer-se càrrec a partir de l’1
de gener de 2019.

7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.1) DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Relació resolucions des de la número 202 de data 25/07/2018 fins la número 269 de
data 24 octubre de 2018
RELACIÓN
RELACIÓN RESOLUCIONES
PLENO
PLENO ORDINARIO OCTUBRE 2018
O 25/07/2018
O 202 25/07/2018 Convocatòria ple ordinari 30/07/2018.
202

202 bis
202 bis 25/07/2018 Expedient modificació de crèdits.
202 tres
202 tres 25/07/2018 Expedient modificació de crèdits.
203 27/07/2018 203 27/07/2018 Redacció projecte adequació villa romana.
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203 bis
204 27/07/2018
205 24/07/2018
206 30/07/2018
207 30/07/2018
208 31/07/2018
209 02/08/2018
209 bis
210 03/08/2018
211 03/08/2018
212 03/08/2018
213 06/08/2018
214 06/08/2018
215 06/08/2018
216 06/08/2018
217 06/08/2018
218 08/08/2018
219 07/08/2018
220 10/08/2018
221 14/08/2018
222 16/08/2018
223 17/08/2018
224 23/07/2018
225 20/08/2018
226 22/08/2018
227 23/08/2018
228 23/08/2018
229 27/08/2018
230 27/08/2018
231 27/08/2018
232 28/08/2018
233 27/08/2018
234 31/08/2018
235 03/09/2018
236 04/09/2018
237 06/09/2018
238 06/09/2018
239 06/09/2018
240 05/09/2018
241 11/09/2018
242 13/09/2018
243 14/09/2018
244 14/09/2018
245 17/09/2018
246 19/09/2018
247 19/09/2018

203 bis 27/07/2018 Adjudicació treballs neteja via pecuària.
204 27/07/2018 Rectificació Res-59 por error material.
205 24/07/2018 Nómines juliol 2018.
206 30/07/2018 Despeses pagament La Dipu Te Beca 2018.
207 30/07/2018 Certificat conformitat apertura activitat
208 31/07/2018 Redacció projecte piscina.
209 02/08/2018 Liquidación tasa servicios funerarios.
209 bis 01/08/2018 Contractació laboral.
210 03/08/2018 Solicitud EMCORD 2018.
211 03/08/2018 Solicitud EMCORP 2018.
212 03/08/2018 Expedient modificació de crèdits.
213 06/08/2018 Cambio titularidad tasa recogida basura,
214 06/08/2018 Pagament voluntariat ambiental.
215 06/08/2018 Pagament proveidors.
216 06/08/2018 Licencia obras 22/2018.
217 06/08/2018 Aprobación proyecto acondicionamiento
218 08/08/2018 Proyecto ejecución gimnasio en
219 07/08/2018 Emisión certificado conformidad apertura.
220 10/08/2018 Encàrrec redacció projecte, PLA
221 14/08/2018 Expte. 4/2018 obra mayor.
222 16/08/2018 Ajudes contra la sequera Dipu.
223 17/08/2018 Licencia obras 23/2018.
224 23/07/2018 Liquidación tasa servicios funerarios.
225 20/08/2018 Concesión parada fija mercado 2º trimestre.
226 22/08/2018 IIVTNU.
227 23/08/2018 Pagament conveni associació
228 23/08/2018 Pagament conveni associació
229 27/08/2018 Licencia obras 24/2018.
230 27/08/2018 Desestimació recurs reposición taxa fem.
231 27/08/2018 Alta vado.
232 28/08/2018 Estimació recurs plusvàlua .
233 27/08/2018 Nómines agost 2018.
234 31/08/2018 Petició IFS 2018.
235 03/09/2018 Pagament voluntariat ambiental
236 04/09/2018 Pagament proveedors.
237 06/09/2018 Devolució import reserva matrícula escola
238 06/09/2018 Aprobación Fra. redacción projecte obra PPOS
239 06/09/2018 Canvi titularitat floristeria.
240 05/09/2018 Desestimació petició plusvalua.
241 11/09/2018 Lineas Fundamentales presupuesto 2019.
242 13/09/2018 Liquidación tasa servicios funerarios.
243 14/09/2018 Escoleta infantil mes de Setembre.
244 14/09/2018 Liquidación tasa servicios funerarios.
245 17/09/2018 Convocatòria borsa treball Aux.
246 19/09/2018 Licencia obras 25/2018.
247 19/09/2018 Convocatòria ple ordinari 24/09/2018 i
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248 19/09/2018
249 19/09/2018
250 26/09/2018
251 28/09/2018
252 01/10/2018
253 02/10/2018
254 03/10/2018
255 02/10/2018
256 03/10/2018
257 03/10/2018
258 05/10/2018
259 08/10/2018
260 08/10/2018
261 10/10/2018
262 11/10/2018
263 15/10/2018
264 16/10/2018
265 17/10/2018
266 19/10/2018
267 22/10/2018
268 23/10/2018
269 24/10/2018

248 19/09/2018 Petició ajornament presentación projectes
249 19/09/2018 Adjudicació redacció PCV 2018.
250 26/09/2018 Nómines setembre 2018.
251 28/09/2018 Contractació personal borsa treball escola
252 01/10/2018 Plan despliegue fibra óptica.
253 02/10/2018 Incoació expte. Restauració legalitat.
254 03/10/2018 Escoleta infantil mes d’octubre.
255 02/10/2018 Pagament proveedors.
256 03/10/2018 Menjador escolar mes d’octubre.
257 03/10/2018 Licencia obra Mayor Expte 5/2018.
258 05/10/2018 Rectificación IIVTNU.
259 08/10/2018 Licencia obras 26/2018.
260 08/10/2018 Licencia obras 27/2018.
261 10/10/2018 Canvi titularitat activitat.
262 11/10/2018 Autorización parada fija mercado 2º
263 15/10/2018 Aprovació projecte pla sequera.
264 16/10/2018 Aprovació projecte acondicionamiento
265 17/10/2018 ADO factura campanya DDD.
266 19/10/2018 Menjar a casa 2019.
267 22/10/2018 Liquidación tasa servicios funerarios.
268 23/10/2018 Convocatòria Comissió de Comptes
269 24/10/2018 Convocatòria Ple Ordinari 29/10/2018

202 bis
202 tres
203 27/07/2018
203 bis
204 27/07/2018
205 24/07/2018
206 30/07/2018
207 30/07/2018
208 31/07/2018
209 02/08/2018
209 bis
210 03/08/2018
211 03/08/2018
212 03/08/2018
213 06/08/2018
214 06/08/2018
215 06/08/2018
216 06/08/2018
217 06/08/2018
218 08/08/2018
219 07/08/2018

202 bis 25/07/2018 Expedient modificació de crèdits.
202 tres 25/07/2018 Expedient modificació de crèdits.
203 27/07/2018 Redacció projecte adequació villa romana.
203 bis 27/07/2018 Adjudicació treballs neteja via pecuària.
204 27/07/2018 Rectificació Res-59 por error material.
205 24/07/2018 Nómines juliol 2018.
206 30/07/2018 Despeses pagament La Dipu Te Beca 2018.
207 30/07/2018 Certificat conformitat apertura activitat
208 31/07/2018 Redacció projecte piscina.
209 02/08/2018 Liquidación tasa servicios funerarios.
209 bis 01/08/2018 Contractació laboral.
210 03/08/2018 Solicitud EMCORD 2018.
211 03/08/2018 Solicitud EMCORP 2018.
212 03/08/2018 Expedient modificació de crèdits.
213 06/08/2018 Cambio titularidad tasa recogida basura,
214 06/08/2018 Pagament voluntariat ambiental.
215 06/08/2018 Pagament proveidors.
216 06/08/2018 Licencia obras 22/2018.
217 06/08/2018 Aprobación proyecto acondicionamiento
218 08/08/2018 Proyecto ejecución gimnasio en
219 07/08/2018 Emisión certificado conformidad apertura.

RELACIÓN
RELACIÓN RESOLUCIONES
SO
C
O
S
PLENO
PLENO ORDINARIO OCTUBRE 2018
ORDINARIO
202 25/07/2018 202 25/07/2018 Convocatòria ple ordinari 30/07/2018.
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220 10/08/2018
221 14/08/2018
222 16/08/2018
223 17/08/2018
224 23/07/2018
225 20/08/2018
226 22/08/2018
227 23/08/2018
228 23/08/2018
229 27/08/2018

220 10/08/2018 Encàrrec redacció projecte, PLA
221 14/08/2018 Expte. 4/2018 obra mayor.
222 16/08/2018 Ajudes contra la sequera Dipu.
223 17/08/2018 Licencia obras 23/2018.
224 23/07/2018 Liquidación tasa servicios funerarios.
225 20/08/2018 Concesión parada fija mercado 2º trimestre.
226 22/08/2018 IIVTNU.
227 23/08/2018 Pagament conveni associació
228 23/08/2018 Pagament conveni associació
229 27/08/2018 Licencia obras 24/2018.

PRECS I PREGUNTES A L'ALCALDE I REGIDORS DELEGATS.
Precs:
Canvi de pintura de la piscina als efectes de que no s’esbare.
-

Remodelació vesturaris de la piscina als efetes de que hi haja més espai.

-

En el parc de dins que s’arreglen els aparells de gimnàstica. Que s’actúe sobre el
corcho.

-

Habilitar carrer Ausias March pilot hidràulic

-

Recuperar la plaça de policia local que està en comissió de serveis en Gandia

-

Reparen goteres escoleta i es posen mosquiteres.

-

Revisar la publicació en la web municipal de l’ordenança de l’escoleta atès que
està penjada la primera versió, no l’última aprovada.

-

Que a l’aparcament de les escoles se li puga donar entrada i eixida.

Preguntes:
-

S’ha executat l’ajuda rebuda de la Diputació per a reforma i manteniment de
l’escoleta municipal ? El Sr. Alcalde contesta que no s’ha rebut en l’Ajuntament
cap concessió d’ajuda, cap comunicació oficial respecte del que diu la Sra.
Regidora.

-

S’ha previst alguna actuació al respecte de l’ajuda? El Sr. Alcalde respon que no
tot i que com no hi ha cap notificació ni comunicació no s’ha fet cap cosa, quan
arrive ja es farà.

-

Quan està previst convocar l’òrgan consultiu de l’escoleta? Contesta la Sra. Júlia
Donet informant de quan està previst reunir-se amb els pares i convocarà la
Directora la reunió
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-

Import dels diners destinats a manteniment de camins i en quian s’ha intervingut?
El Sr. Alcalde contesta que s’ha actuat de conformitat amb l’ajuda concedida pel
ministeri en el que s’anomena paro agrícola, 7 treballadors durant 2 mesos; entre
els camins que s’ha actuat es troba la via de servici, camí riu, camí a Alfauir, camí
a borró, serreta..

-

Sistema de cobrament del aquagim (no han constestat anteriorment)

-

Sistema de cobrament de classes de ioga, pilates, cursos, realitzats en edificis
municipals.

-

Si li han de fer arrivar l’informe de legalitat que va dir en anterior ple respecte de
l’adequació contracte aigua.

-

Quin control es fà, es segeuix pel tema d’aparcament vehicles? Sr. Alcalde
contesta que es fa complir la normativa que ho regula.

-

En les escoles noves, com està el tema del transformador? Informa el Sr. Alcalde
que està pendent d’Iberdola.

-

La sèquia, continua filtrant, que s’està fent.? El Sr. Alcalde informa de les
actuacions realitzades i dels informes dels tècnics.

Modificacions introduïdes per acord 28-01-2019:
Que el Sr. Alcalde va respondre que contestaria per escrit a les preguntes del Sr. Puig
respecte de:
-

Fa mes d’un any vam preguntar pel sistema de cobrament del curs d’Aquapol a la
piscina. Encara no s’ha rebut resposta. Fa mes d’un any.
Pregunten pel sistema de cobrament que s’ha seguit enguany
Pregunten pel sistema de cobrament que s’ha plantejat per a les classes de cross
training, ioga i defensa personal, taller de pintura a l’oli, que es realitzen en una
instal·lació municipal.
Fa any i mig que van sol·licitar un informe que se suposa que tenen vostès sobre
la legalitat del contracte d’aigua potable al municipi. Per què no han contestat ?

Es va preguntar sobre el camp de fútbol, sobre l’advertència de la Confederació. Qué
pensen fer davant l’advertència de la Confederació Hidrogràfica del Xúqer?
La regidoria d’esports en el seu dia va contestar al grup municipal de Compromís que
demanaria un informe jurídic per estudiar el conveni amb la piscina d’Ador. Ens el poden
fer arrivar ?
Respecte del prec de l’aparcament d’enfront de les escoles noves, no es demanava
entrada i ixida, el que es demanava es accessibilitat perquè puguen entrar i eixir per la
vorera persones amb mobilitat reduïda, amb carrets, etc.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, Antonio García Serra a les vint-idos hores i trenta-cinc minuts del dia vint-i-nou d’octubre 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, 31-10-2018 el secretari, Honori Colomer Gandia

Diligència per a fer constar que després d’alçar la sessió, el Sr. Alcalde va concedir la
paraula al públic assistent perquè formularen les seues peticions o aportaren allò que
consideraren oportú i de general interés per al municipi.

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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