AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE EL DIA 21 DE JUNY DE 2018 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
ASSISTENTS:
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
DÑA. DOLORES MOMPARLER GINER
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
DÑA- MARTA GREGORI GARCIA
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA
DÑA. MERCHE MOLINA SORIANO
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO

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 21 de juny de 2018, a les vint hores i vint minuts, al Saló de
Sessions de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Alcalde D. Antonio García Serra,
assistits pel secretari Sr. Honori Colomer Gandia, es reuniren els regidors i
regidores que s’han relacionat prèviament per a celebrar sessió ordinària de
l’Ajuntament Ple. Comprovat que hi ha quòrum per a celebrar vàlidament la
sessió, el Sr. Alcalde obri la sessió.
El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCIÓ ALCALDIA 169/2018
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 21 DE JUNY 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 21 DE JUNY de 2018 (dijous) a les 20’15 hores, per a tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,
esperant la concurrència a la sessió convocada de tots els membres de la Corporació Municipal, amb el següent
ORDE DEL DIA:
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1.
PROPOSTA REGIDORIA D’EDUCACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ESCOLA INFANTIL
2.
ADJUDICACIÓ SERVEI XIRINGUITO POLISESPORTIU MUNICIPAL
3.
EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Segon. La Comissió Informativa Permanent de COMPTES I HISENDA celebrarà sessió extraordinària el dia 21 DE
JUNY de 2018 (dijous) a les 18 hores, per a tractar els assumptes que a continuació es relacionen:
1.
PROPOSTA REGIDORIA D’EDUCACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ESCOLA INFANTIL
2.
ADJUDICACIÓ SERVEI XIRINGUITO POLISESPORTIU MUNICIPAL
3.
EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Tercer. Notificar als membres de la comissió, esperant la seua assistència, i si per causa justificada, no pogueren
presentar-se en la data indicada, pregue que ho comuniquen amb suficient antelació a la Secretaria de la Comissió,
amb la finalitat de convocar un altre membre que puga substituir-li.
Ròtova, 18 de juny de 2018 L’alcalde Antonio García Serra”

1. PROPOSTA REGIDORIA D’EDUCACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
ESCOLA INFANTIL
Es dona compte al ple de la proposta dictaminada favorablement per la comissió
permanent de comptes i hisenda celebrada el dia 21 de juny de 2018, amb els vots a
favor del grup municipal del PP i l’abstenció del grup municipal de Compromís, i que es
transcriu a continuació:
PRIMER. Aprovar amb caracter provisional la taxa per la prestació del servei escola infantil municipal
com tot seguit s'indica:
Article 1. Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que preveuen els articles 58 i 20.4.v del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refòs de la Llei
d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per serveis d’ensenyament a l’Escola Infantil Municipal.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per ensenyament a l’Escola Infantil Municipal.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa els que es beneficien dels serveis prestats per aquest Ajuntament, que esmentem a
l’article anterior.
Article 4.-Quota Tributària.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes a l’apartat següent:
4.1. Per l’assistència de:
-Xiquet/a 0-1 any, mensualment: 460 € menys el bo infantil.
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-Xiquet/a 1-2 any, mensualment: 350 menys el bo infantil.
-Xiquet/a 2-3 any, mensualment: 280 € menys el bo infantil.
En tot cas, l’import màxim serà de 112 euros al mes.
4.2. Quota matriculació a l’any i material escolar 87 €.
4.3. Per l’assistència de dos o més germans a l’Escola Infantil s’aplicarà un descompte d’un 15% a ú dels germans.
4.4. Per tindre la condició de família nombrosa s’aplicarà un descompte d’un 15% no acumulable al punt 4.3 anterior
Article 5.- L’horari de l’Escola infantil comprendrà els següents horaris, i un servici de permanència que s’estableix de la
manera següent:
-Horari escolarització: de 09:00 a 12:00 h i de 15 a 17:00h.
-Horari ampliació: de 08:00 a 09:00 h o 08:30 a 09:00h; de 17:00 a 18:00 h
Article 6.- Per l’assistència a l’Escola d’estiu:
-Mes de juliol (Horari 8:30-13:00 h.) 100€.
-Quinzena de juliol (Horari 8:30-13:00 h.) 70€.
Article 7.- Les tarifes s’actualitzaran anualment atenent a l’increment dels preus al consum, fixat per l’Institut Nacional
d’Estadística o organisme que el substituïsca.
Article 8.- Obligació del pagament
L’obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança naix el dia primer de cada mes que es presta el
servei.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la prestació del servei, i presentació del rebut corresponent.
Estaran obligats al pagament els pares o aquells que exercisquen la pàtria potestat dels xiquets als que es presten els
serveis.
Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el servei no s’ha produït, es procedirà la devolució de l’import
corresponent.
Article 9.- Infraccions i sancions tributàries.
En tot allò relatiu a infraccions tributàries així com de les sancions que els corresponguen en cada cas, s’estarà al que
disposen l’article 77 i següents de la Llei General Tributària.
Article 10- Derogació
Queda derogada l’anterior ordenança fiscal de la taxa per prestació servei escola infantil.

SEGON. Sotmetre a informació pública I'Ordenança, inicialment aprovada, mitjançant edictes que
s'exposaran en el Tauler d'anuncis de I'Ajuntament i inseriran en el "Butlletí Oficial" de la provincia durant
el termini de trenta dies, dins deis quals, els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. En el cas que no es presenten reclamacions en el període d'exposició pública, s'entendra
definitivament adoptat l'acord i aprovada definitivament I'Ordenança Fiscal reguladora de Ia taxa per la
prestació del servei de l’escola infantil municipal.

Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
QUART. Disposar que deis acords definitius, incloent els provisionals elevats automaticament a
aquesta categoría, i el text integre aprovat, es remeta copia íntegra i fidedigna a la Delegació del Govern a
la Comunitat Valenciana, així com a la Conselleria de Presidencia, i es publique edicte en el "Butlletí
Oficial" de la provincia, en compliment del que es preceptua en l'article 70.2 de la Llei Reguladora de les
Bases de Regim Local, entrant en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia.
CINQUE. Facultar a I'Alcaldia, tan ampliament com en dret procedisca, per a la formalització i gestió
d'aquest acord, així com per a la resolució de quantes incidencies o reclamacions puguen plantejar-se
com a conseqüencia del desenvolupament formal del seu contingut, bé per interessats, bé per tercers o
per organismes o entitats al fet que afecte, o puga afectar.”
Vist el certificat emés per secretaria intervenció sobre compliment procediment establert
Vists els informes sobre procediment administratiu i informe tècnic econòmic emesos
pels serveis jurídics de l’Ajuntament
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels
nou (9) membres presents, dels nou que de fet i dret integren la Corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar en tots els seus termes la proposta transcrita anteriorment.

2.

ADJUDICACIÓ SERVEI XIRINGUITO POLISESPORTIU MUNICIPAL

Es dona compte al ple de la proposta dictaminada favorablement per la comissió
permanent de comptes i hisenda celebrada el dia 21 de juny de 2018, amb els vots a
favor del grup municipal del PP i en contra del grup municipal de Compromís, i que es
transcriu a continuació:
Adjudicar provissionalment la prestació del servei i no firmar el contracte fins que
s’aporte la docmentació requerida al Sr. Fernando Mahiques Reig
Atès que el 14 de juny de 2018 se li va notificar al Sr. Fernando Mahiques Reig el
següent requeriment:

“ANTECEDENTS.
PRIMER. L’ajuntament ple en sessió de data 11/06/2018 va acordar el següent:
“3. DONAR COMPTE RESOLUCIÓ ALCALDIA 143-2018
Es dona compte al ple de la resolución d’alcaldia 143-2018 . Este punt va estar dictaminat favorablement per la
comissió informativa de comptes i hisenda en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2018 amb els vots a favor del grup
municipal del PP i l’abstenció del grup municipal de Compromís. La resolució és la següent:
RESOLUCIÓ 143/2018
PRESTACIÓ SERVEI BAR CHIRINGUITO POLIESPORTIU I MANTENIMEN INSTAL·LACIONS
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Necessitat a satisfer:
L’AJUNTAMENT NECESSITA PRESTAR EL SERVEI DURANT ELPERIODE ESTIVAL DE VENDA D’ENTRADES
PER A LA PISCNINA MUNICIPAL, EL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESTPORTIU, LA
SEUA OBERTURA I TANCAMANT AIXÍ COM DONAR SERVEI ALS CIUTADANS AMB EL XIRINGUITO DE
PROPIETAT MUNICIPAL.
LA SITUACIÓ ÉS ESPECIAL ATÈS ELS ANTECEDENTS. L’AJUNTAMENT VA ADJUDICAR AMB UN
PROCEDIMENT OBERT LA CONCESSIÓ DEL SERVEI. L’ADJUDICATARI HA RENUNCIAT . PER TANT, CAL
DONAR SOLUCIÓ A LA SITUACIÓ I PRESTAR EL SERVEI.
Característiques del contracte
Tipus de contracte: CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL. CONTRACTE MENOR.
Objecte del contracte: PRESTACIÓ DEL SERVEI
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 55330000-2
Valor estimat del contracte: 2.400 IVA INCLÒS

IVA: (21 per 100)

Durada: 1 ANY
Proposta d’adjudicació :
Enviar invitació a tots els bars/restaurants del municipi, així com als adjudicataris del bar centre social i de la prestació
servei pistes de pádel per a que presenten ofertes.
De conformitat amb les facultats que me confereix la vigent normativa de preceptiva aplicació resolc:
PRIMER. Aprovar el plec de cláusules adminsitratives i incorporar el de prescripcions tècniques aprovades per acord
de data 31 de maig de 2016
SEGON. Enviar invitació a tots els bars/restaurants del municipi i altres que presten serveis semblants als efectes de
que presenten oferta en el termini de 15 dies naturals des de la invitació.
TERCER. Publicar anunc de licitació i en el portal transparència, perfil contractant i tauler edictes als efectes de general
coneixement.
QUART. Donar compte al ple per al seu coneixment i ratificació si cal.
Ròtova, 25 de maig de 2018 L’alcalde Antonio Garcia Serra”
Sotmesa a votació la proposta, 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, acorda:
PRIMER. Quedar assabentat de la resolució transcrita
SEGON. Ratificar en tots els seus termes la resolució transcrita anteriorment.”

SEGON. El mateix dia (11-06-2018) la mesa de contractació, ( a la que van assistir tots els membres de la
Corporació) va procedir a l’obertura dels sobres 1 i 2. Sols s’ha presentat una única proposta
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TERCER. En data 13/06/2018 es va requerir a FERNANDO MAHIQUES REIG, persona física que ha
presentat l’única oferta per a que:
APORTE DNI
APORTE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE, I APORTE CERTIFICAT D’ESTAR AL CORRENT
EN LES OBLIGACIONS TRIBTÀRIES I FRONT A LA SEGURETAT SOCIAL EXPEDIT PELS
ORGANISMES CORRESPONENTS.
QUART. En data 14/06/2018, es presenta pel Sr. Mahiques, els documents requerits (Declaració
responsable que inclou no estar incurs en causes d’incapacitat o incompatiblitat per a contractar amb
l’Administració i d’estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la seguretat social; també aporta
certificat de la delegació d’hisenda.

FONAMENTS DE DRET
Ú. Estableix textualment el plec de condicions;
El/la licitador/a que presente oferta más ventajosa económicamente deberá presentar en el Ayuntamiento,
en el plazo de cinco días desde que se le formule oportuno requerimiento, la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI y/o C.I.F. -Alta y acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y
con la Seguridad Social. -Certificado de alta en Hacienda para el desarrollo de la actividad que se solicita.
Justificante bancario justificativo del ingreso correspondiente al pago.
Carné de manipulador de alimentos en vigor.
Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar con la Administración.
Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
Resguardo acreditativo de la constitución de fianza en la Tesorería Municipal por importe de 1000.- euros.
Declaración responsable que manifieste el compromiso de respetar la prohibición de venta de bebidas
alcohólicas a menores de 18 años.
Propuesta en firme de seguro de responsabilidad.
Per tant, se li requereix per a que en el termini de 5 dies aporte la següent documentació:





Carné de manipulador de alimentos en vigor.
Resguardo acreditativo de la constitución de fianza en la Tesorería Municipal por importe de
1000.- euros.
Declaración responsable que manifieste el compromiso de respetar la prohibición de venta
de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Propuesta en firme de seguro de responsabilidad.

Ròtova, 14 de juny de 2018 El secretari Honori Colomer Gandia”
S’informa pel secretari que el contracte no es pot adjudicar, i així ja es va dir en la
comissió informativa, i ara es diu verbalment, fins que no es compleixen tots els
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requisites establerts en les bases que regeixen la convocatòria i que marca la normativa
d’aplicació.
El Sr. Alcalde justifica la proposta en la necessitat de prestar el servei als ciutadans i
ciutadanes de Ròtova indicant que l’únic licitador ha comunicat que té tota la
documentació preparada per a presentar a l’ajuntament, sobretot, la proposta en firme
del segur.
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament ple, en votació ordinària i per 5 vots a favor
del grup municipal del PP i 4 vots en contra del grupo municipal de Compromis, acorda:
Adjudicar provissionalment la prestació del servei i no firmar el contracte fins que
s’aporte la docmentació requerida al Sr. Fernando Mahiques Reig.

3. EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Es dona compte al ple de les següents propostes d’acord d’expedients 3 i 4 de
modificació de crèdits, dictaminades favorablement per la comissió informativa de
comptes i hisenda del dia 21-06-2018 i que es transcriu:
“EXPEDIENTE MC
TRANSFERENCIA CREDITOS
COMPTENCIA: PLENO
3/2018

PROPOSTA A PLE, PREVI DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COMPTES
VIST que es fa necessari incrementar la dotació pressupostària existent en el Pressupost de l'exercici 2018
relativa a determinades aplicacions pressupostàries
CONSIDERANT que segons l'informe que sobre l'assumpte emet la Intervenció, l'expedient està ajustat als
requisits exigits pel Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial decret 500/1990 de 20
d'abril.
D'aquesta forma, per aquesta Alcaldia, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària mitjançant transferències de crèdit en el pressupost de
2018, amb el següent detall:
Transferencia de créditos: Transferencia de créditos: POSITIVA
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PARTIDA
459.21001

IMPORT
6.933,30

TOTAL

6.933,30.-euros

Transferencia de créditos NEGATIVA
PARTIDA
920.12000
920.12100

IMPORT
190,00.3.593,30.-

90.12101
TOTAL

3.150,00.-6.933,30.-euros

SEGON- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis i en el “Butlletí Oficial de la Província” pel
termini de quinze dies hàbils, des del següent al de la seua publicació en aquest, posant a la disposició del
públic la corresponent documentació, durant el termini de la qual els interessats podran examinar-la i
presentar reclamacions davant el Ple.
TERCER.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant el citat període no
s'hagueren presentat reclamacions, havent de procedir a la seua publicació per capítols en el “Butlletí Oficial
de la Província”.
QUART.- Una vegada aprovada definitivament la modificació pressupostària, remetre una còpia de
l'expedient tramitat a la Delegació d'Hisenda i, si escau, a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma,
perquè en prenguen coneixement i efectes oportuns.
PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
4-2018 SC

“Modificación de créditos en el Presupuesto General de 2018 mediante concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos”.
Vista la necesidad de habilitar créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el estado de gastos del
vigente Presupuesto General y
RESULTANDO: Que atendiendo a la especificidad de los gastos que se pretende cubrir se llega a la
conclusión de que su habilitación dentro del presente ejercicio resulta conveniente para los intereses
municipales.
CONSIDERANDO: Que los créditos extraordinarios y suplementos de créditos objeto del presente
expediente se financian mediante bajas en otras partidas de gastos, medio previsto en el artículo 36.1.c) del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Por esta Alcaldía-Presidencia se propone al Ayuntamiento-Pleno, previo informe de la Intervención
municipal, la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Conceder en el vigente Presupuesto General los créditos extraordinarios y suplementos de
créditos que, por importe de 700.695,01 euros, se relacionan en anexo a la presente propuesta.
SEGUNDO.- Financiar los créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cargo al Remanente de
tesorería para gastos generales de la liquidación presupuestaria de 2017.
TERCERO.- Acordar igualmente su exposición pública, y si no se presentaran reclamaciones, elevar
automáticamente a definitiva su aprobación, sin necesidad de nuevo Acuerdo, procediendo a su publicación
por Capítulos..”

Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament ple, en votació ordinària i per
unanimitat dels 9 membres presents, acorda:
PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària mitjançant transferències de crèdit en el
pressupost de 2018, expedient 3-2018 i concedir crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits, expedient 4-2018 –competència del ple-.
SEGON- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis i en el “Butlletí Oficial
de la Província” pel termini de quinze dies hàbils, des del següent al de la seua
publicació en aquest, posant a la disposició del públic la corresponent documentació,
durant el termini de la qual els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits si durant
el citat període no s'hagueren presentat reclamacions, havent de procedir a la seua
publicació per capítols en el “Butlletí Oficial de la Província”.
QUART.- Una vegada aprovada definitivament la modificació pressupostària, remetre
una còpia de l'expedient tramitat a la Delegació d'Hisenda i, si escau, a l'òrgan
competent de la Comunitat Autònoma, perquè en prenguen coneixement i efectes
oportuns.

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

Ròtova, 21 de juny de 2018. El secretari. Honori Colomer Gandia.

DILIGÈNCIA per fer constar que esta acta ha estat aprovada en la sessió de l’Ajuntament Ple
celebrada el dia 30 de juliol de 2018 incorporant el següent text:
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En el punt 2, part no dispositiva de l’acord, en intervencions dels Srs/es Regidors/es, ha de constar
que el Sr. Puig ha peguntat al Sr. Secretari si es pot adjudicar el contracte de prestació servei
xiringuito municipal.

Ròtova, 31 de juliol de 2018, el Secretari: Honori Colomer Gandia
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