AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE EL DIA 23 DE MARÇ DE 2018 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
ASSISTENTS:
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
DÑA. DOLORES MOMPARLER GINER
D. ROBERTO ALONSO PÉREZ
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA
DÑA. MERCHE MOLINA SORIANO
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO

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 23 de març de 2018, a les catorze hores i trenta 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 69/2018
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 23 DE MARÇ 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 23 de març de 2018 (divendres) a les 14.30 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:
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1. EXPEDIENT CONTRACTATACIÓ MANTENIMENT SERVEI PISTES DE PADEL I INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES I ANXEXES, EXPLOTACIÓ KIOSC. ADJUDICACIÓ.
2. RENÚNCIA REGIDOR.
Segon. Que la comissió permanent de comptes i hisenda celebre sessió extraordinària el proper
DIVENDRES dia 23 de MARÇ de 2018, a les 13’30 hores, amb el següent orde del dia:
1. EXPEDIENT CONTRACTATACIÓ MANTENIMENT SERVEI PISTES DE PADEL I INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES I ANNEXES, EXPLOTACIÓ KIOSC ADJUDICACIÓ.
Ròtova, 16 de març de 2018 L’alcalde Antonio García Serra”

1. EXPEDIENT CONTRACTATACIÓ MANTENIMENT SERVEI PISTES DE
PADEL I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ANXEXES, EXPLOTACIÓ KIOSC.
ADJUDICACIÓ.
Atessa la proposta dictaminada per la comissió permanent de comptes i hisenda del dia
23/03/2018 i que es transcriu:
“Es ret compte per part del Sr. Secretari de la documentació que forma part de l’expedient, i en
concret, es dona lectura al següent certificat:
“HONORI COLOMER GANDIA, Secretari d'aquest Ajuntament CERTIFICA
ANTECEDENTS.
En data 28 de febrer de 2018, es va emetre el següent certificat:

1. Que per acord plenari de data 29/01/2018 es va aprovar el procediment d'adjudicació de EXPEDIENT:
EXPLOTACIÓ SERVEI BAR. MANTENIMENT PISTES PÁDEL

2. Durant el termini de presentació d'ofertes s'han presentat dins del termini i en la forma escaient les que a
continuació es relacionen: Número de registre d'entrada: 359. ANTONIO PÉREZ FAUS

3. La clàusula 13 del plec estableix: “El tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las

ofertas, se calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». Si fuera necesario, se
concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentación presentada.
4. Qualificada la documentació administrativa, de conformitat amb el plec, es comprova que:
-

En el sobre A, s’inclou: la documentació que acredita la personalitat jurídica (DNI), la declaració
responsable de no estar incurs en cap causa de prohibició per a contractar amb l’administració, així com
d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la seguretat social, adreça de correu electrònic,
declaración que en cas d’adjudicatari subsciurà poliça de responsabilitat civil i de donar-se d’alta a l’IAE.

Per tant, s’ha presentat la documentació establerta al plec correctament.
Seguidament, i de conformitat amb el plec, “procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la
negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego.”
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I per deixar-ne constància, a l'efecte de l'expedient de la seua raó, emet el present certificat amb el vistiplau del Sr.
Alcalde.”
FETS.
Primer. El dia 15 de març de 2018, a les 13 hores, en acte públic, es procedeix a l’obertura, per part del secretari de
l’Ajuntament, del sobres B, de la única proposta presentada i admesa. El resultat és el següent:
Antonio Pérez Faus
Document presentació segons model plecs.
No fa oferta econòmica.
Aporta propostes segons activitats a desenvolupar.
Documentació acreditativa formació.
Situació desocupació.
Segon. Assisteix a l’obertura el Sr. Pérez, manifestant expressament que es resolga el més aviat posible el
procediment, cas contrari desistirà.
Acaba acte 13 hores i 10 minuts.
Ròtova, 15 de març de 2018. Honori Colomer Gandia.”

Per part del Secretari, informa que correspòn a la comissió informativa, atès que no hi ha mesa de
contractació, fer la proposta d’adjudicació provisional i requeriment de documentació respecte de
les propostes presentades i que sols en ha sigut una.
S’aporta la documentació presentada pel Sr. Antonio Pérez Faus en el sobre B i resta de
documentació que integra l’expedient de contractació.
Pel Sr. Alcalde es proposa l’adjudicació a la única proposta presentada.
Sotmesa la proposta a dictamen es informada favorablement amb els vots del grup del PP i
l’abstenció del grup de Compromís la següent proposta:
PRIMER.- Adjudicar provissionalment i requerir a ANTONIO PEREZ FAUS, per a que en el
termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà al de recepció del requeriment, per a que
presente la documentació justificativa d trovar-se al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i amb la seguretat social i justificant d’haver constituït la garantia definitiva
per import de 200 euros.”

Sotmesa a votació la proposta, l’ajuntament ple, en votació ordinària i per unaimitat dels
nou membres presents, dels nou que de fet i dret integren la Corporació, acorda:
Primer. Adjudicar provisionalment i requerir a ANTONIO PEREZ FAUS, per a que en el
termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà al de recepció del requeriment,
per a que presente la documentació justificativa d trovar-se al corrent en el compliment
de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social i justificant d’haver constituït
la garantia definitiva per import de 200 euros.”
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2. RENÙNCIA REGIDOR
Vist que en aquest Ajuntament va tenir entrada l'escrit de Sr. ROBERTO ALONSO
PÉREZ, Regidor del grup municipal del PP de l'Ajuntament el dia 21 de febrero de 2018 i
ratificat davant el secretari de l’Ajuntament el 2 de març de 2018. En aquest es
formalitzava la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des que va
prendre possessió del càrrec de Regidor el dia 13 de juny de 2015, després de les
eleccions municipals celebrades en maig de 2015. La renúncia al càrrec no serà efectiva
fins a la seua submissió al Ple de l'Ajuntament, és a dir, fins avui d'avui.
Vist l'Informe de Secretaria de data 16 de març de 2018
De conformitat amb el que es disposa en els articles 9.4 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 26 de novembre, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, el Ple pren coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament que
realitza ROBERTO ALONSO PÉREZ, DNI 20.011.649Q, regidor del PP i comunicar
aquest acord a la Junta Electoral perquè remeta aquesta les credencials de la persona
següent en la llista dels quals van concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè
puga prendre possessió del seu càrrec.
--Atendido que en este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito del Sr. ROBERTO ALONSO
PÉREZ,, Concejal del grupo municipal del PP del Ayuntamiento el día 21 de febrero de
2018 y ratificado ante el Secretario del Ayuntamiento el 2 de marzo de 2018. En el
mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento
desde que tomó posesión del cargo de Concejal el día 13 de junio de 2015, tras las
elecciones de municipales de mayo de 2015.La renuncia al cargo no será efectiva hasta
su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 16 de marzo de 2018
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 26 de noviembre, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, el Pleno toma conocimiento de la renuncia al cargo de
Concejal del Ayuntamiento que realiza ROBERTO ALONSO PÉREZ, DNI 20.011.649Q,
regidor del PP y comunicar este acuerdo a la Junta Electoral para que remita las
credenciales de la persona siguiente en la lista por la cuál se presentó a las últimas
elecciones municipales, a los efectos de que pueda tomar posesión de su cargo.
El Sr. Alcalde agraeïx cordialment al Sr. Roberto Alonso els serveis prestats a
l’Ajuntament i al poble de Ròtova.
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I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde a les 14 hores i quoranta
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, 23 de març de 2018. El secretari. Honori Colomer Gandia.

DILIGÈNCIA per a fer constar que esta acta ha estat aprobada per acord de l’Ajuntament ple en la
sessió del dia 30 d’abril de 2018.
El secretari, Honori Colomer Gandia
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