AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ ORDIINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EL
DIA 30 D’ABRIL DE 2018 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
ASSISTENTS:

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

PP (ALCALDE)
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 30 d’abril 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:
“RESOLUCIÓ ALCALDIA 111/2018
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 30-04-2018
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 30
abril 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 LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 29-01-2018 i 23-03-2018
2. EXPEDIENT CONTRACTACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEI QUIOSC, MANTENIMENT PISTES POLIESPORTIVES I
RESTA INSTAL·LACIONS EN POL·LIGON MASES
3. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACORD PLE DE 29.01.2018
4. EXPEDIENT CONTRACTACIÓ RÀDIO MUNICIPAL.
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5.DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL I DEL RESULTAT
DE LA REMISSIÓ DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL TERCER I
QUART TRIMESTRE DE 2017
6. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ RELATIVES A PERÍODE MITJÀ
DE PAGAMENT –PMP- TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2017
7. DONAR COMPTE PPMP
8. INFORMES PRESIDÈNCIA.
9. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
9.1) DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
9.2) PRECS I PREGUNTES A L'ALCALDE I REGIDORS DELEGATS.
Ròtova, 24 d’abril de 2018 L’alcalde – president ”

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

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
DE DATA 29-01-2018 i 23-03-2018
Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el 29-01-2018 tramesa
telemàticament a tots els membres de la corporació junt a la convocatòria .
Advertit error en la transcripció, en el punt primer de l’acta on diu:
Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el 16/11/2017 tramesa
telemàticament a tots els membres de la corporació junt a la convocatòria .
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de l’acta del dia 16/11/2017, l’Ajuntament Ple en
votació ordinària i per cinc (5) vots a favor del grup municipal del PP i tres (3) en contra del grup
municipal de Compromís, acorda:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada el dia 16/11/2017, 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.

Ha de dir:
Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el 16/11/2017 tramesa
telemàticament a tots els membres de la corporació junt a la convocatòria .
Respecte d’esta acta el Sr. Puig manifesta que el seu grup vota en contra per considerar
que no s’arreplega en l’acta les manifestacions fetes pel Sr. Alonso i que van demanar
constara en acta.
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de l’acta del dia 16/11/2017, l’Ajuntament Ple
en votació ordinària i per cinc (5) vots a favor del grup municipal del PP i tres (3) en
contra del grup municipal de Compromís, acorda:
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PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada el dia 16/11/2017, 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.
Advertit error en el punt primer de l’acta on diu:
Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el 7/12/2017 tramesa
telemàticament a tots els membres de la corporació junt a la convocatòria .
Respecte d’esta acta el Sr. Puig manifesta que el seu grup vota en contra per considerar que no
s’arreplega en l’acta les manifestacions fetes pel Sr. Alonso i que van demanar constara en acta.
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de l’acta del dia 7/12/2017, l’Ajuntament Ple en votació
ordinària i per unanimitat dels 8 membres presents, acorda:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada el dia 7/12/2017, 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.

Ha de dir
Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el 7/12/2017 tramesa
telemàticament a tots els membres de la corporació junt a la convocatòria .
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de l’acta del dia 7/12/2017, l’Ajuntament Ple
en votació ordinària i per unanimitat dels 8 membres presents, acorda:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada el dia 7/12/2017, 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.
Es somet a votació la proposta d’aprovació de l’acta del dia 29 de gener de 2018, donant
el següent resultat: quatre (4) vots a favor del Partit Popular i quatre (4) vots en contra
del grup Compromís, per tant i com que es produeix empat, de conformitat amb els
articles 41 i 100 del RD 2568/1986 de 28 de novembre es torna a sotmetre a votació
l’aprovació de l’acta del dia 29 de gener de 2018 donant el següent resultat: quatre (4)
vots a favor del Partit Popular i quatre (4) vots en contra del grup Compromís. Per tant i
amb el vot de qualitat de l’Alcalde-President, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada el dia 29/01/2018, amb les modificacions
indicades, 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.
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Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 23 de març de
2018 i tramesa telemàticament a tots els membres de la corporació junt a la
convocatòria .
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de l’acta del dia 23/03/2018, l’Ajuntament Ple
en votació ordinària i per huit (8) vots a favor, quatre (4) del grup municipal del PP i
quatre (4) del grup municipal de Compromís, per tant i per unanimitat dels membres
assistents, acorda:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada el dia 23/03/2018, 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 CONTRACTACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEI QUIOSC,
MANTENIMENT PISTES POLIESPORTIVES I RESTA INSTAL·LACIONS EN
POL·LIGON MASES
Pel Sr. Secretari es dona compte al ple de la següent proposta dictaminada
favorablement per la comissió informativa permanent de comptes i hisenda celebrada el
dia 24 d’abril de 2018 d’adjudicar DEFINITIVAMENT a ANTONIO PEREZ FAUS la
contractació EXPLOTACIÓ SERVEI BAR. MANTENIMENT PISTES PÁDEL, de
conformitat amb l’oferta presentada i els antecedents que s’adjunten
Atés que l’Ajuntament ple en sessió de data 23 de març de 2018 va acordar 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.
Atès que pel Sr. ANTONIO PEREZ FAUS s’ha aportat la documentació requerida
Atés que el plec de condicions estableix:
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en
el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará
los siguientes extremos:
•

En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya
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desestimado su candidatura.
•
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida,
las razones por las que no se haya admitido su oferta.
•
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
•
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización.

Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per huit (8) vots a
favor, quatre (4) del grup municipal del PP i quatre (4) del grup municipal de Compromís,
per tant i per unanimitat dels membres assistents, acorda:
PRIMER. ADJUDICAR DEFINITIVAMENT a ANTONIO PEREZ FAUS, DNI 20023242V
la contractació EXPLOTACIÓ SERVEI BAR. MANTENIMENT PISTES PÁDEL, de
conformitat amb l’oferta presentada.
SEGON. Notificar este acord a l’interessat i requerir per a la formalització del contracte.

3. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACORD PLE DE
29.01.2018
Es dona compte al de la proposta de desestimació íntegra del recurs de reposició.
Vist l’informe – proposta que es trancriu:

“HONORI COLOMER GANDIA, TAG A1, Serveis jurídics, secretari accidental de l’Ajuntament,
(decret 179/2016) i en compliment de les meues obligacions emet el següent informe amb proposta
respecte del següent:

ASSUMPTE:
Recurs de reposició presentat per JORDI PUIG MUÑOZ com a regidor-portaveu de Compromís per
Ròtova a l’ajuntament de Ròtova, contra l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en la sessió del 29 de
gener de 2018, -demanant la seua anul·lació- , i que es realitze “consulta preceptiva a la
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic” previament a l’adopció de qualdsevol acord.
El recurs es presenta el dia 27 de febrer de 2018, registre d’entrada número 380.

ANTECEDENTS.
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1. L’Ajuntament Ple, per acord de data 10 de juliol de 2017, va acordar, entre d’altres
“…Incoar l’oportú i corresponent expedient admiistratiu per a posar en marxa i en funcionament de la radio
municipal de Ròtova, amb la modalitat de gestió que corresponga, demanant als solicitando a los servicios
jurídicos del Ayuntamiento que se emitan los informes pertinentes con propuesta de resolución al respecto.”

2. L’Ajuntamen Ple, per acord de data 29 de gener de 2018, va adoptar l’acord la qual part
dispositiva es transcriu:
“PRIMER. Estimar acreditatda per raón d’interés públic, la conveniencia i oportunitat de prestar el servei
públic de comunicación audiovisual radiofónica a través d’una emisora municipal de radiodifusió sonora i
prestar el serveis en régim de gestió indirecta.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a
GESTIÓ DE SERVEIS DE L'EMISSORA MUNICIPAL DE RADIO EN ONDES MÈTRIQUES DE
MODULACIÓ DE FREQÜÈNCIA
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte GESTIÓ DE
SERVEIS DE L'EMISSORA MUNICIPAL DE RADIO EN ONDES MÈTRIQUES DE MODULACIÓ DE
FREQÜÈNCIA per procediment negociat sense publicitat. Annex 1.
QUART. Sol·licitar ofertes, almneys, a tres empreses capacitades per a la gestió del servei.”

3. Recurs de reposició presentat en data 27-02-2018, número 380 per JORDI PUIG MUÑOZ com a
regidor-portaveu de Compromís per Ròtova a l’ajuntament de Ròtova, contra l’acord transcrit, demanant la seua anul·lació- , i que es realitze “consulta preceptiva a la Conselleria d’Hisenda i
Model Econòmic” previament a l’adopció de qualdsevol acord.

NORMATIVA APLICABLE
Decreto 4/2017, de 20 de enero, del Consell, por el que se regulan los servicios y el Registro de
Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,
Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual
Real Decreto 946/2006, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, se rigen en Valencia por
la Ley 33/2003, de 30 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en la Ley
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

FONAMENTS DE DRET.
Primer. El recurs està presentat en temps i forma.
Segon. L’òrgan competen per a resoldre el recurs de reposició és el mateix que ha dictat l’acte
administratiu, en aquest supòsit l’Ajuntament Ple
Tercer. Respecte del fons de l’assumpte i seguint el iter procedimental en quant a les
“CONSIDERACIONES” que es fan al recurs de reposició, cal indicar:
1. Es diu textualment, “la propuesta de acuerdo entiende que estamos ante la adjudicación
de un contrato de servicios y por lo tanto, prevé su adjudicación a través de un contrato
negociado sin publicidad”.
Al respecte cal indicar que la afirmació no es certa, i sols cal transcriure el que indica el plec de
condicions aprobat per l’Ajuntament ple, i que textualment diu, article 4 : El contracte a celebrar es
qualifica com a contracte de gestió serveis de conformitat amb l'establit en els article 8 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, ja que el seu objecte consisteix a encomanar a una persona, natural o jurídica, la gestió
d'un servei la prestació del qual ha sigut assumida per l'Ajuntament. Aquest contracte té caràcter
administratiu i no està subjecte a regulació harmonitzada (art. 13 del RDL 3/2011).
El contracte es regeix pel present plec de clàusules administratives particulars, pel plec de
prescripcions tècniques particulars, pel Reial decret Legislatiu 3/2011i, pel Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre. En tot cas, serà aplicable respecte de tots dos plecs l'establit en l'article 68.3 del citat
Reglament, així com pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (per no estar derogat especificament).
2. Es diu textualment, “así pues la modalidad de contrato y el procedimiento de selección deben
regirse por las normas establecidas para los contratos de gestión de servicios públicos. No
estamos ante un contrato de servicios.”

Evidentment, es totalment cert, cap objeccció al respecte, no estém davant un contracte de serveis,
estem davant un contracte de gestió de serveis i així ho estableix l’article 4 del plec de condicions
aprovat per l’Ajuntament i que es trancriu: . Règim jurídic del contracte. El contracte a celebrar es
qualifica com a contracte de gestió serveis de conformitat amb l'establit en els article 8 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, ja que el seu objecte consisteix a encomanar a una persona, natural o jurídica, la gestió
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d'un servei la prestació del qual ha sigut assumida per l'Ajuntament. Aquest contracte té caràcter
administratiu i no està subjecte a regulació harmonitzada (art. 13 del RDL 3/2011).
3. En las conclusiones, es diu textualment: “ la normativa sectorial aplicable de la CCVV, Decreto
4/2017 de 20 de enero, por el que se regulan los servicios y el registro de Prestadores de
Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana, establece como principios a respetar en
su artículo 23.4 los principios de pluralismo y libre concurrencia, lo cual, no queda debidamente
garantizado a través de un procedimiento negociado sin publicidad. A mayor abundamiento decir,
que por la conculcación de estos principios, la nueva ley de contratos del sector público que entra
en vigor el próximo mes de abril, no contempla la posibilidad de contratar a la Administración a
través de dicho procedimiento negociado sin publicidad.” “..necesariedad de obtener autorización
previa para la adjudicación de la gestión de este contrato..”

S’interpreta de forma errónea la normativa aplicable. L’article 23 del Decret 4/2017 s’inclou dintre
del Capítol II que regula les condicions per a la prestació dels serveis de comunicació audiovisual
de titolaritat privada, i l’article 23 fa referencia a les llicències que s’atorguen pels òrgans
competents autonòmics. Res a veure en l’acord adoptat per l’Ajuntament ple. La llicència és de
l’Ajuntament de Ròtova.
Respecte de la nova llei de Contractes del Sector públic indicar que va entrar en vigor el 9 de març
de 2018.
De conformitat amb els antecedents, la normativa de preceptiva aplicación i fonaments de dret
transcrits, es proposa a l’órgan competent la desestimació íntegra del recurs de reposició.
Informe amb proposta que tinc a bé emetre en compliment de les meues obligacions i que sotmet a
la consideració de qualsevol altra millor fonamentada en dret.
Ròtova, 10 d’abril de 2018 Honori Colomer Gandia”
Sotmesa a votació la proposta dona el següent resultat: quatre (4) vots a favor del Partit
Popular i quatre (4) vots en contra del grup Compromís, per tant i com que es produeix
empat, de conformitat amb els articles 41 i 100 del RD 2568/1986 de 28 de novembre es
torna a sotmetre a votació la proposta donant el següent resultat: quatre (4) vots a favor
del Partit Popular i quatre (4) vots en contra del grup Compromís. Per tant i amb el vot
de qualitat de l’Alcalde-President, s’acorda:
PRIMER. Desestimar integrament el recurs de reposició presentat pel Sr. Jordi Puig
contra l’acord adopta per l’Ajuntament ple en sessió de data 29 de gener de 2018.
SEGON. Que es notifique als interessats amb indicació dels recursos que pot interpossar
en defensa dels seus drets.

4. EXPEDIENT CONTRACTACIÓ RÀDIO MUNICIPAL.
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Es dona compte de la proposta que es somet a la consideració del ple i que ha estat
dictaminada favorablement en la comissió informativa permanent de comnptes i hisenda
del dia 24 d’abril de 2018 i que literalment es transcriu:
“ANTECEDENTS
1. L’ajuntament ple, en sessió de data 29 de gener de 2018 va acordar :
“PRIMER. Estimar acreditatda per raón d’interés públic, la conveniencia i oportunitat de prestar el
servei públic de comunicación audiovisual radiofónica a través d’una emisora municipal de
radiodifusió sonora i prestar el serveis en régim de gestió indirecta.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
per a GESTIÓ DE SERVEIS DE L'EMISSORA MUNICIPAL DE RADIO EN ONDES MÈTRIQUES
DE MODULACIÓ DE FREQÜÈNCIA
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte
GESTIÓ DE SERVEIS DE L'EMISSORA MUNICIPAL DE RADIO EN ONDES MÈTRIQUES DE
MODULACIÓ DE FREQÜÈNCIA per procediment negociat sense publicitat. Annex 1.
QUART. Sol·licitar ofertes, almneys, a tres empreses capacitades per a la gestió del servei.”

2. En data 29/03/2018, es va emetre el certificat següent:
PRIMER. L’ajuntament Ple en sessió de 29-01-2018, entre d’altres va acordar: aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a GESTIÓ DE SERVEIS DE
L'EMISSORA MUNICIPAL DE RADIO EN ONDES MÈTRIQUES DE MODULACIÓ DE FREQÜÈNCIA,
aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte per procediment
negociat sense publicitat i sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la gestió del servei
SEGON. Segons consta a l’expedient es va remetre invitació a participar a les següents empreses:
Arturo González Teruel
Comarcal Valldigna radio SL
Onda Naranja Cope
In-Fluir Comunicación SL
Mar LLatí SL
També es va publicar l’anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, pefil del contractant i portal de
transparència de l’Ajuntament.
TERCER. Durant el temini de presentació de sol·licituds s’han presentat les següents tal i com consta a
l’expedient:
IN-FLUIR COMUNICACIÓN SL. Registre entrada 532 de data 20-3-2018
QUART. En data 13/03/201/8, registre entrada 480 es presenta escrit de la Directora de Onda Naranja
Cope, manifestant la voluntat de no presentar proposta. També es recibix correu electrònic de Arturo
Gonzales (20.03.2018) indicant el mateix.”
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3. Mesa de contratació del 5 d’abril de 2018 amb el següent contingut:
Procediment: Contracte de gestió de serveis de l´emissora municipal de radio en ondes mètriques de modulació de
freqüència que s´adjudicarà per procediment negociat sense publicitat
Assumpte: RADIO MUNICIPAL.
OBERTURA SOBRE NUM. 2
Reunits en el saló de sessions de l´Ajuntament de Ròtova, el dia cinc d´abril de 2018 a les 13,00 hores, es
reuneix la Mesa de contractació del contracte de gestió de serveis de l´emissora municipal de radio en
ondes mètriques de modulació de freqüència, formada per
Presidenta: Dª Angela Pla Faus,
Vocals: D. Honori Colomer Gandía (Secretari-Interventor de la Corporació), María Julia Donet Miñana
regidora d’hisenda, D. Vicente Manuel Pons Gozálvez com Arquitecte Tècnic Municipal
Secretària de la Mesa: Dña. Juana Sanchis Escoto.
El regidor/a del grup municipal de Compromís ha escussat asisstència.
El acte és públic.
Per la secretària de la Mesa es procedeix la apertura del sobre número 2 que de conformitat amb el plec de
condicions ha se contindre:
“…Haurà de tenir el següent títol “SOBRE NUM. 2: DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE LA
NEGOCIACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE GESTIÓ DE SERVEIS DE L'EMISSORA MUNICIPAL DE
RADIO EN ONDES MÈTRIQUES DE MODULACIÓ DE FREQÜÈNCIA DE RÒTOVA. Els licitadors inclouran
en estE sobre la documentació relacionada amb els criteris de negociació establits en la clàusula 10 del
present plec.
Hauran d'incloure en aquest sobre:
- Proposició econòmica, que s'ajustarà al model que figura com a annex I a aquest plec de clàusules
administratives particulars. Haurà de figurar desglossat el cànon proposat i el de l'Impost sobre el Valor Afegit
o tribut que li substituïsca, així com la proposta de tarifes amb el desglossament previst en la clàusula 10.3.
- Documentació descriptiva de les millores, d'acord amb el model que figura en l'annex I d'aquest plec de
clàusules administratives particulars.
En el present contracte no s'admet la formulació de variants.”
La Presidenta acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada donant fe la secretària
de la mesa de la relació de documents que figuren a continuació:
-Model de proposició económica
-Memória Plà de gestió i finançament, disseny de gestió i funcionament de emisora municipal.
-Resum de costos anuals
-Cost equip humà
-Tarifes proposades segons ordenança
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-Campanyes publicitaries previstes
-Detall del total d´ingresos previstos
-Detall diferencia ingresos i despeses previstes
-Contracte de treball indefinit persones amb discapacitat
-Millores C.1 Suport Técnic. Hores Oferides
-Millores C.2 Formació técnica. Oferta cursos. Hores oferides
-Millores C.3 Programes especials. Hores oferides.
Els membres de la Mesa comproven la documentació aportada entenent que compleix els requisites del plec.
Queda unida a l’expedient tota la documentació presentada per l’únic licitador.
Sols s’ha presentat la de IN-FLUIR COMUNICACIÓN S.L.
La mesa de contractació, entenent que la documentació aportada és correcta, que la proposta que s’aporta
en el sobre 2 és correcta i atés que sols hi ha una proposta que compleix amb l’estipulat en el plec, acorda
per unanimitat traslladar proposta d’adjudicació a l’òrgan competent a favor de la única proposta presentada.
La Presidenta dóna per acabada la reunió a les 13 hores i 30 minuts. I perquè quede constància del tractat,
jo, la secretària de la mesa, redacte esta Acta que sotmet a la signatura del President i Vocals; done fe.I per
deixar-ne constància, a l'efecte de l'expedient de la seua raó, emet el present certificat en Ròtova a vint-i-nou
de març de dos mil dihuit.”

Vista l’acta de la Mesa de Contractació, es proposa el següent acord:
PRIMER. Requerir al licitador al favor del qual s'ha formulat la proposta d'adjudicació, en este cas
IN-FLUIR COMUNICACIÓN S.L, perquè, en el termini improrrogable de deu dies hàbils,
comptadors des del següent a aquell que reba el requeriment, procedisca a la constitució de la
garantia definitiva i presente en l'Ajuntament la documentació acreditativa de la seua constitució
així com la que haja sigut substituïda per la declaració responsable.
El licitador proposat constituirà la garantia definitiva en els termes, amb la forma i efectes previstos
en la clàusula 31 del plec de condicions.”
En el torn d’intervencions el Sr. Puig planteja qüestions jurídiques que son contestades
pel Sr secretari. També el portaveu demana l’emissió d’informe per part de secretaria
intervenció respecte de si pot l’Ajuntament adoptar l’adjudicació actual, l’expedient de
contractació, el punt que hui s’esta aprovant en la situació de provisionalitat de la
licència. El Sr. Alcalde contesta que s’emetra l’informe.
Sotmesa a votació la proposta transcrita anteriorment dona el següent resultat: quatre
(4) vots a favor del Partit Popular i quatre (4) vots en contra del grup Compromís, per
tant i com que es produeix empat, de conformitat amb els articles 41 i 100 del RD
2568/1986 de 28 de novembre es torna a sotmetre a votació la proposta donant el
següent resultat: quatre (4) vots a favor del Partit Popular i quatre (4) vots en contra del
grup Compromís. Per tant i amb el vot de qualitat de l’Alcalde-President, s’acorda:
PRIMER. Requerir al licitador al favor del qual s'ha formulat la proposta d'adjudicació, en
este cas IN-FLUIR COMUNICACIÓN S.L, perquè, en el termini improrrogable de deu
dies hàbils, comptadors des del següent a aquell que reba el requeriment, procedisca a
la constitució de la garantia definitiva i presente en l'Ajuntament la documentació
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acreditativa de la seua constitució així com la que haja sigut substituïda per la declaració
responsable.
El licitador proposat constituirà la garantia definitiva en els termes, amb la forma i efectes
previstos en la clàusula 31 del plec de condicions..

5.DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL I DEL RESULTAT DE LA REMISSIÓ DE
L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL
TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2017
Es dona compte dels documents que integren els expedients objecte d’este punt i
que són els que han estat tramesos al Ministeri en compliment del que estableix
la vigent normativa pressupostària i contable d’aplicació.
Així és dona compte de:
Estat execució tercer i quart trimestre de 2017
Estat execució tercer i quart trimestre de 2017 referent al pla d’ajust
aprovat en 2012
Altemps s’informa que d’estos expedients, i dels documents que els integren, s’ha
donat compte a la comissió informativa especial de comptes i hisenda
corresponent
Els membres del ple queden assabentats.

6. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
D’INFORMACIÓ RELATIVES A PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT –PMPTERCER I QUART TRIMESTRE DE 2017
Es dona compte dels documents que integren els expedients objecte d’este punt i
que són els que han estat tramesos al Ministeri en compliment del que estableix
la vigent normativa pressupostària i contable d’aplicació, i que correspon al PMP
referent al tercer i quart trimestre de 2017
Altemps s’informa que d’estos expedients, i dels documents que els integren, s’ha
donat compte a la comissió informativa especial de comptes i hisenda
corresponent
Els membres del ple queden assabentats.
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7. DONAR COMPTE PPMP
Es dona compte dels documents que integren els expedients objecte d’este punt i
que són els que han estat tramesos al Ministeri en compliment del que estableix
la vigent normativa pressupostària i contable d’aplicació, i que correspon al Plan
Presupuestario a Medio Plazo (modelo simplificado), tramés el 15 de març de
2018.
Este punt es va dictaminar per la comissió informativa permanent de comptes i
hisenda del dia 24 d’abril de 2018.
Els membres del ple queden assabentats.
8. INFORMES PRESIDÈNCIA.
No hi han

9. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
9.1) DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Relació resolucions des de la número 305 de data 30/12/2017 fins la número 100 de data
12 abril de 2018
305
306
307
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

30/12/2017
30/12/2017
30/12/2017
02/01/2018
04/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
--------09/01/2018
11/01/2018
11/01/2018
16/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
19/01/2018
24/01/2018
29/01/2018

Reconeiximent obligacions O/2017-30
Alçament reparo factura Servei arreplegada de fem
Bonificació ICIO
Escola infantil mes de Gener.
Alta nueva escoleta mes de enero.
Licencia de obra menor (Expediente 1/2018).
Licencia de obra menor (Expediente 2/2018).
Licencia de obra menor (Expediente 3/2018).
ERRADA-------------Adquisició solar.
Licencia de obra menor (Expediente 4/2018).
Licencia de obra mayor (Expediente 1/2018).
Adjudicació obres PPOS 2017/613/1.
Aprobación padrones fiscales 2018.
Convocatòria comissió comptes 25 de gener.
Pagament proveedors gener 2018.
Convocatòria ple ordinari 29/01/2018.
Nóminas personal mes de enero de 2018.
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16
17
18
19
20
21
22
22 (bis)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

29/01/2018
29/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
01/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
05/02/2018
12/02/2018
08/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
08/02/2018
08/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
08/02/2018
14/02/2018
20/02/2018
20/02/2018
22/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
26/02/2018
26/02/2018
01/03/2018
02/03/2018
02/03/2018
05/03/2018
--05/03/2018
03/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
12/03/2018

Renda garantida.
IIVTNU.
Alta basura.
Liquidació taxa fem.
Liquidacions taxa mercat
Liquidació taxa fem
Licencia de obra menor (Expediente 5/2018).
Ocupación de vía pública.
Escoleta infantil mes de Febrer.
Menjador escola infantil mes de Gener.
Convocatòria borsa treball educació infantil.
Desestimació baixa fem.
Inici expedient contractació Tècnics Municipals.
Alta vado.
Cambio titularidad basura Expt. 5/2018.
Cambio titularidad vados Expt. 2/2018.
Inici expedient contractació ETIndustrial.
Inici expedient contractació ETAgrònom.
Aprovació expedient contractació ETAgrícola.
Aprovació expedient contractació ETIndustrial.
Aprovació expedient contractació AT.
Aprovació projecte PPOS/2017/615/1.
Declaració responsable ambiental Jaume I, 80.
Licencia obertura activitat bar restaurant.
Pagament a proveedors gener de 2018.
Pla ocupació 2017.
Aplazamiento pago IIVTNU.
Comissió Serveis Pascual Faus.
Aplazamiento pago IIVTNU.
Aplazamiento pago tasa mercado.
Aprovació projecte PPOS 2017/614/1.
Nóminas personal mes de febrero 2018.
Devolució garantia
Pagament subvenció UDP Rótova.
Escoleta infantil mes de març.
Menjador escola infantil mes de febrer.
Aplaçament pago mercat municipal.
ERRADA
Aplaçament pago mercat municipal.
Admesos i exclosos borsa de treball escoleta.
IIVTNU.
Expedient Asistència tècnica serveis econòmics.
Adjudicació obres PPOS 612/1/2017.
Adjudicació obres PPOS 615-1/2017.
Adjudicació obres PPOS 614/1/2017.
Canvi de nom obra PPOS.
Sanción vehículo.
Sanción vehículo.
Pagament a proveedors febrero 2018.
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
74 (bis)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
91 (bis)
92
93
94
95
96
97
98
99
100

12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
14/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
21/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
28/03/2018
26/03/2018
28/03/2018
29/03/2018
03/04/2018
03/04/2018
03/04/2018
03/04/2018
10/04/2018
03/04/2018
03/04/2018
04/04/2018
05/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
12/04/2018

Expedient contractació prestació serveis urbanisme.
Licencia d’obra menor (Expedient 6/2018).
Licencia d’obra major (Expedient 2/2018).
Liquidación tasa servicios funerarios.
Reconocimiento trienio.
Convocatòria ple extraordinari 23/3/18.
Solicitud subvención Empuju.
Solicitud subvención Emcuju.
Regularització saldos extrapressupuestaris.
Regularització drets pendents tancats servei recaptació.
Pagament desplaçaments.
Nóminas personal mes de marzo 2018
Liquidación tasa servicios funerarios.
Liquidación marzo escuela infantil.
Licencia d’obra menor (Expedient 7/2018).
Licencia d’obra menor (Expedient 8/2018).
Licencia d’obra menor (Expedient 9/2018).
Licencia d’obra menor (Expedient 10/2018).
Licencia d’obra menor (Expedient 11/2018).
Licencia d’obra menor (Expedient 12/2018).
Matrimonio Civil.
Expedients contractació serveis urbanisme.
Plans locals Prevenció d’incendis.
Liquidación tasa servicios funerarios.
Sol·licitud voluntariat ambiental 2018.
Decret delegacions competències.
Expedient contractació ràdio.
Alta basura.
Aplicació ingrés COR.
Rectificació liquidació escoleta.
Rectificació liquidació escoleta.
Concesción parada fija mercado, 1 semestre.
Liquidación tasa ocupación vía pública, febrero, marzo.
Indemnització assistència tribunal
Constitució borsa treball escola infantil.
Alta nueva escoleta mes de abril.
Escola infantil mes d’abril.
Menjador escola infantil mes de març.
Rectificació factura PPOS.

PRECS I PREGUNTES A L'ALCALDE I REGIDORS DELEGATS.
Pel grup municipal de Compromís, es formulen les següents preguntes i precs:
1. Es pregunta pel Sr. Jordi Puig sobre com està la situació per a la incorporació del
nou regidor.
Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
Es contesta que hui s’ha rebult la credencial de la Junta Electoral, i ara es seguirà
el procediment legalment establert.
2. La Sra. Isabel Arjona pregunta a la regidora d’educació si ja te prevista data per a
la convocatòria de l’òrgan consultiu de l’escola infantil municipal.
La regidora d’educació Sra Júlia Donet contesta que no està fixat el dia; s’esta
treballant en el tema de la modificació de l’ordenança i reglament entre altres
coses per a establir els representants; ara s’ha rebut la designació dels pares i
indica que en el moment que estiga tot es convocarà.
3. El Sr. Puig pregunta sobre la disponibilitat de despatx per al seu grup municipal
reiterant anteriors peticions.
El Sr. Alcalde contesta que com ja se li ha informat en altres ocasions els
despatxos que podrien utilitzar-se encara tenen documentació d’expedients dels
organimes als quals s’havien deixat, i que per tant no es procedent tocar res.
Indica que la cessió de despatx també hauria de ser per al grup del PP que
tampoc disposen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, Antonio García Serra a les vint-iun hores del dia trenta d’abril 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, dos de juny de dos mil divuit, 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 11 de juny de 2018. El secretari. Honori Colomer Gandia.
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