AJUNTAMENT DE RÒTOVA

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EL
DIA 9 DE MARÇ DE 2015
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
PP (ALCALDE)
D. XAVIER ARTÉS CÍSCAR
PP
DÑA. MARIA LUISA CÓCERA GÓMEZ
PP
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
PP
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
PP
D. PERE MASCARELL CAMARENA
PP
D. JORDI PUIG MUÑOZ
COMPROMÍS PER RÒTOVA
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCÍA
COMPROMÍS PER RÒTOVA
EXCUSEN ASSISTÈNCIA:
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

COMPROMÍS PER RÒTOVA

SECRETÀRIA: actua com a secretària accidental Dña Mónica Espílez Feijóo,
Tècnica de Administració especial, serveis culturals, que ho fa com a secretària
accidental de l’Ajuntament.
En Ròtova, el dia 9 de març de 2015, a les vint hores i quinze minuts, al Saló de
sessions de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Alcalde D. Antonio García Serra,
assistits per la secretària accidental Dña. Mónica Espílez, 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

D'ALCALDIA NÚMERO 30/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
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De conformitat amb el que es disposa en l’article 80 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
HE RESOLT:
Que el Ple de l’Ajuntament celebre sessió ordinària, en el Saló de Sessions de la
Casa Consistorial, el proper dilluns 9 de març de 2015 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;
ORDE DEL DIA
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE CUMPLIMENT ORDE HAP 2105/2012 D’1 D’OCTUBRE
D’OBLIGACIÓ DE SUBMINISTRE INFORMACIÓ LLEI ORGÀNICA 2/2012 DE 27
D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014.
3. DONAR COMPTE CUMPLIMENT ORDE HAP 2105/2012 D’1 D’OCTUBRE,
MODIFICADA PER ORDE HAP/2082/2014 DE 7 DE NOVEMBRE, D’OBLIGACIÓ DE
SUBMINISTRE INFORMACIÓ LLEI ORGÀNICA 2/2012 DE 27 D’ABRIL
D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA
I
SOSTENIBILITAT
FINANCERA
CORRESPONENT AL PRESSUPOST GENERAL DE 2015
4. PROPOSTA REGIDORIA AGRICULTURA PETICIÓ AVA
5. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA AJUDES VOLUNTARIAT AMBIENTAL
6. INICI EXPEDIENT OBTENCIÓ SÒL DOTACIONAL SECTOR 4
7. MOCIO REGIDORIA SERVEIS SOCIALS DIA DE LA DONA.
8. FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERS
1. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA DES DEL DARRER PLE
2. PRECS I PREGUNTES
Així mateix convocar tots els membres de la Comissio Informativa de Comptes, el
mateix dia 9 de març de 2015 a les 14:15 hores per a dictaminar sobre els assumptes
compresos en l'orde del dia del pròxim ple. Punt, 2, 3 i 6 del Ple.”

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada en data
11/02/2015 repartida junt amb la convocatòria a tots els membres de la
Corporació.
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Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels
huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 11/02/2015, 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.- DONAR COMPTE CUMPLIMENT ORDE HAP 2105/2012 D’1 D’OCTUBRE
D’OBLIGACIÓ DE SUBMINISTRE INFORMACIÓ LLEI ORGÀNICA 2/2012 DE
27 D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014.

Per part de la secretària es dona compte de la següent informació, que ha sigut
informada prèviament a la Comissió Especial de Comptes:
a) Informe d’evaluació de l’execució trimestral pressupostària,
corresponent al tercer trimestre de 2014, de conformitat amb el que estableix
l’article 16 de l’Orde 2105/2012 de 1 de octubre, que desenvolupa les obligacions
de subministrament d’informació establerta en la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària.
b) Informe trimestral sobre compliment dels terminis prevists en la Llei
15/2010
c) Informe de seguiment del Pla de conformitat amb l’article 10 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
d) PMP.
Tots els membres del Ple han rebut tota la documentació que s’ha tramés per
part de la intervenció al Ministeri a través de la plataforma.
A l’expedient consten els documents.
Els membres del Ple queden assabentats.
3.- DONAR COMPTE CUMPLIMENT ORDE HAP 2105/2012 D’1 D’OCTUBRE,
MODIFICADA PER ORDE HAP/2082/2014 DE 7 DE NOVEMBRE,
D’OBLIGACIÓ DE SUBMINISTRE INFORMACIÓ LLEI ORGÀNICA 2/2012 DE
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27 D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA CORRESPONENT AL PRESSUPOST GENERAL DE 2015
Per part de la secretària Es dona compte de la següent informació que ha sigut
informada previament a la Comissió Especial de Comptes:
a) Informació subministrada al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques prevista en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril referent al pressupost
general per a 2015 aprovat inicialment per l’Ajuntament ple.
Tots els membres del Ple han rebut tota la documentació que s’ha tramés per
part de la intervenció al Ministeri a través de la plataforma.
A l’expedient consten els documents.
Els membres del ple queden assabentats.
4.- PROPOSTA REGIDORIA AGRICULTURA PETICIÓ AVA
El regidor d’Agricultura, Pere Mascarell, exposa davant el Ple la petició
presentada a l’Ajuntament per l’AVA-ASAJA sobre la problemàtica de la psila
africana, vector transmissor del greening a les varietats citrícoles.
El portaveu del grup Compromís manifesta l’adhesió del seu grup amb la petició
de l’AVA defensada pel regidor d’Agricultura.
Sotmesa la proposta a consideració del Ple, l’Ajuntament Ple en votació ordinària
i per unanimitat dels huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret
integren la Corporació Municipal, ACORDEN:
1. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Mig Ambient que destine
tots els recursos necessaris i pose en marxa, en coordinació amb els governs
autonòmics, totes aquelles mesures excepcionals encaminades a impedir la
irrupció de la plaga en la citricultura espanyola.
2. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que es pose
en contacte amb Portugal, on també s'ha detectat la presència de la psila
africana, per a dissenyar I escometre un pla destinat a acabar amb la presència
d'este insecte tant a Portugal com a Galícia.
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Així mateix, sol·licitar al Ministeri que intercanvie en tot moment informació amb
el seu homòleg portuguès sobre l'evolució dels esdeveniments
3. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Mig Ambient que es
dirigisca a la Comissió Europea (CE) perquè endurisca al màxim el control de
plagues i malalties en la importació de fruites o material vegetal procedent de
països tercers.
4. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana que mobilitze tots els recursos
necessaris i que active al seu estat de màxima alerta el Pla de Vigilància
Fitosanitària dels Cítrics.
5. Adoptar des de l'Ajuntament los recursos necessaris per a implementar les
mesures de prevenció i actuació que aprove la Generalitat.
6. Realitzar accions de difusió entre els agricultors de fotografies de la psila
africana perquè puguen identificar-la en les seues explotacions en el supòsit de
que apareguera a fi de poder oferir una resposta adequada amb la
màxima celeritat.
7. Comunicar l'acord adoptat pel Ple de la corporació a AVA-ASAJA, a la
ministra d'Agricultura, al conseller d'Agricultura, al president de la Generalitat, al
Comissari d'Agricultura de la UE, al Comissari de Comerç, al Comissari de
Salut i Seguretat Alimentària, al president de la Comissió d'Agricultura del
Parlament Europeu (PE), al president de la Comissió de Comerç Exterior i al
president de la Comissió de medi ambient i Seguretat Alimentària.

5.- RATIFICACIÓ
AMBIENTAL

RESOLUCIÓ

ALCALDIA

AJUDES

VOLUNTARIAT

Per part de la secretària es dona lectura a la resolució que es transcriu a
continuació:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 28
SOL·LICITUD VOLUNTARIAT AMBIENTAL 2015
Vista l’Orde de 1/2015, de 4 de febrer, de la Conselleria de Governació i Justícia per la qual
es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a desenvolupar
activitats de voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals.
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Vista la memòria per a desenvolupar activitats de voluntariat ambiental en prevenció
d’incendis forestals en la població de Ròtova durant el present any 2015.
I de conformitat amb les potestats que m'atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i la Llei 8/2010 de Règim Local Valencià,
RESOLC:
Primer. Sol·licitar subvenció per a dur a terme el projecte de voluntariat ambiental en
prevenció d’incendis forestals durant l’exercici 2015.
Segon. Aprovar la memòria valorada presentada per a desenvolupar activitats de
voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’any 2015.
Tercer. De la present resolució, donar compte a l’Ajuntament Ple, en la pròxima sessió que
se celebre per a la seua ratificació.”

La regidora de Medi Ambient, Julia Donet, exposa els continguts de la memòria
valorada objecte de les actuacions previstes dins la realització del voluntariat
ambiental a l’exercici 2015.
El portaveu del grup Compromís, Jordi Puig, manifesta la conformitat del seu
grup davant les actuacions previstes al voluntariat ambiental, i demana que es
faça la publicitat escaient per a triar el coordinador/a del projecte.
L’alcalde exposa que la selecció de la persona encarregada de la coordinació es
realitza entre els voluntaris, en funció de la seua experiència i capacitat.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels huit
(8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN:
Primer.- Ratificar la resolució 28/2015, corresponent a la sol·licitud d’ajudes per a
la realització de projectes de Voluntariat Ambiental 2015, segons l’Orde de
1/2015, de 4 de febrer, de la Conselleria de Governació i Justícia.
6.- INICI EXPEDIENT OBTENCIÓ SÒL DOTACIONAL SECTOR 4.
Per part de la secretària es dona lectura a la proposta d’acord, que ha sigut
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa Especial de Comptes, i
que es transcriu a continuación:
““Resultant que amb data 02/03/2015, es va iniciar, per mitjà de Providència d'Alcaldia,
expedient per a l'ocupació directa dels terrenys destinats pel planejament municipal
(sector 4) a les següents dotacions públiques: escola infantil.
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Resultant que en la mateixa data es va emetre un informe sobre la legislació aplicable i el
procediment que s'ha de seguir per a dur a terme l'ocupació directa.
Resultant que amb data 3 de març de 2015 es va incorporar a l'expedient el informe
realitzat per tècnic competent sobre la relació de terrenys i propietaris afectats per
l'ocupació directa, amb indicació dels aprofitaments urbanístics corresponents a cada un
d'ells i de les unitats d'execució en què hagen d'integrar-se.
Realitzada la tramitació legalment establida i vist l'Informe proposta de secretaria
intervenció de data 03/03/2015, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. Iniciar expedient per a procedir a l'ocupació directa, per a el establiment de les
dotacions públiques ESCOLA INFANTIL, dels terrenys que a continuació s'indiquen
pertanyents als titulars que també se detallen, junt amb l'aprofitament urbanístic que els
corresponga i les unitats d'execució excedentàries on este haja de materialitzar-se.
S'adjunta l'informe tècnic on es detalla amb precisió les descripció detallada acompanyada
de pla, titular, referència registral i cadastral, aprofitament urbanístic que li correspon i
unitat d'execució en què ha de materialitzar-se el dit aprofitament.
SEGON. Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relació de terrenys i
propietaris afectats, així com l'aprofitament urbanístic corresponent a cada un d'ells, i les
unitats d'execució en què hagen de fer-se efectius.
TERCER. Notificar personalment als dits propietaris afectats de la ocupació prevista i de
l'aprofitament urbanístic assignat als seus terrenys, així com la unitat d'execució on este
es farà efectiu, atorgant-los termini d'un mes a fi que puguen al·legar el que estimen
convenient als seus drets.
QUART. Notificar el present Acord al Registre de la Propietat, sol·licitant certificació de
domini i càrregues de les finques afectades i la pràctica dels seients que corresponguen.”

El sr. Puig pregunta a l’alcaldia sobre el tipus d’acord que es va dur a terme amb
els propietaris dels terrenys per a iniciar les obres de l’escoleta en eixa ubicació.
L’alcalde realitza una exposició dels antecedents de l’expedient de reparcelació
dels terrenys afectes en la construcció de l’escoleta, per tal d’aclarir els dubtes
plantejats pel sr. Puig.
El sr. Puig planteja si és procedent dur a terme este procediment per a l’obtenció
del sòl, tenint en compte el temps transcorregut i l’acord inicial amb els
propietaris dels terrenys.
L’alcalde exposa que és convenient fer la tramitació oportuna per a l’adquisició
de la propietat per part de l’Ajuntament per tal de regularitzar una situació que,
encara que no és il·legal, està en una situació de provisionalitat que convé
concloure; per eixe motiu es proposa l’inici d’este procediment com el més
adequat per als interessos de l’Ajuntament sense perjudicar els propietaris.

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

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i amb sis (6) vots a favor
del Partit popular i dos (2) vots en contra del Grup Compromís, dels huit (8)
membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN:
PRIMER. Iniciar expedient per a procedir a l'ocupació directa, per a el establiment
de les dotacions públiques ESCOLA INFANTIL, dels terrenys que a continuació
s'indiquen pertanyents als titulars que també se detallen, junt amb l'aprofitament
urbanístic que els corresponga i les unitats d'execució excedentàries on este haja
de materialitzar-se.
S'adjunta l'informe tècnic on es detalla amb precisió les descripció detallada
acompanyada de pla, titular, referència registral i cadastral, aprofitament
urbanístic que li correspon i unitat d'execució en què ha de materialitzar-se el dit
aprofitament.
SEGON. Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relació de
terrenys i propietaris afectats, així com l'aprofitament urbanístic corresponent a
cada un d'ells, i les unitats d'execució en què hagen de fer-se efectius.
TERCER. Notificar personalment als dits propietaris afectats de la ocupació
prevista i de l'aprofitament urbanístic assignat als seus terrenys, així com la unitat
d'execució on este es farà efectiu, atorgant-los termini d'un mes a fi que puguen
al·legar el que estimen convenient als seus drets.
QUART. Notificar el present Acord al Registre de la Propietat, sol·licitant
certificació de domini i càrregues de les finques afectades i la pràctica dels
seients que corresponguen.
7.- MOCIO REGIDORIA SERVEIS SOCIALS DIA DE LA DONA.
Per part de la regidora de Benestar Social Àngela Pla, es dona lectura a la moció
presentada amb motiu del Dia de la Dona, i que es transcriu a continuació:
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El sr. Puig en representació del seu grup, manifesta la seua conformitat i adhesió
a la moció presentada per la regidora, i demana que tal i com es fa constar al
text, per a poder dissenyar el pla d’Igualtat de la Dona s’habiliten les partides
adequades al pressupost de 2015.
La Sra. Pla exposa que les activitats de promoció de la dona es realitzen amb les
ajudes que es destinen a tal fi per part d’altres Administracions.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels huit
(8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN:
Primer.- Ratificar la moció presentada al ple per la Regidoria de Benestar Social
de l’Ajuntament de Ròtova i transcrita anteriorment.
8.- EXPEDIENT DE
EXTRAORDINARIS.

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS1/2015.

CRÈDITS

La secretària explica que este punt s’ha incorporat a l’Orde del día del Ple,
havent sigut ratificada l’ urgència per a la seua inclusió en la Comissió
Informativa Especial de Comtes realitzada prèviament, i que ha sigut dictaminat
favorablement per part de la Comissió.
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Exposada la part expositiva de l’acord que s’eleva al ple de la Corporació per part
de la secretària, i sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per
unanimitat dels huit (8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret
integren la Corporació Municipal, ACORDEN:
EXPEDIENTE: MODIFICACIÓ CRÈDITS. 1/2015.
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits amb la
concessió de crèdits extraordinaris en el pressupost de 2015 i que es financen
amb la baixa d'imports en una determinada aplicació pressupostària i l'aportació
de la Diputació de València per mitjà de transferència de capital (subvenció PAP)
amb el detall que degudament diligenciat es troba en l'expedient i el detall del
qual s'indica en l'annex I d'este acord.
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant 15 dies perquè els
interessats puguen formular les al·legacions i reclamacions que estimen
oportunes. Si no es produïxen reclamacions o al·legacions l'acord es considerarà
definitivament aprovat sense necessitat d'adoptar nou acord.
TERCER- Facultar l'alcalde per a tan àmpliament com en dret procedisca, per a
la formalització i gestió d'este acord, així com per a la resolució de les
incidències o reclamacions puguen plantejar-se com a conseqüència del
desenrotllament formal del seu contingut, bé per interessats, bé per tercers o per
organismes o entitats a què afecte, o puga afectar.
ANNEX I
Concedir CRÈDITS EXTRAORDINARIS en les partides que s'assenyalen sent el
detall el següent:
APLICACIÓN

IMPORTE

241.62300 Ascensor Nave

40.000.-€

920.63200 Cubierta Palacio

50.000.-€

Total créditos extraordinarios

90.000.-euros
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SEGON.- Finançar els dits crèdits extraordinaris amb:
Baixa en l'aplicació següent:
APLICACIÓN

IMPORTE

011.91100 Amortización préstamos

40.000.-

TOTAL

40.000.-

Augment en la partida següent:
PARTIDA

IMPORTE

76100. Diputación de Valencia
TOTAL

50.000.-€
50.000.-€

Total augment: 90.000.- euros
9.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
a) Dació de compte de Resolucions de l'alcaldia
Núm

Fecha

Concepto

17
18

06.02.15
10.02.15

19
20
21
22
23
24
25

13.02.15
19.02.15
19.02.15
24.02.15
25.02.15
25.02.15
25.02.15

26

03.03.15

27

03.03.15

28
29

27.02.15
03.03.15

Convocatoria Pleno Ordinario
Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir
el procedimiento de adjudicación de UNA licencia de autotaxi.
Concesión licencia segunda ocupación C/ País valencià, 9
Adhesión al Plan de adquisición mobiliario urbano 2015
Adhesión Plan de inversión en Parques y Jardines 2015
Gratificaciones por servicio en el Porrat
Pago nóminas
Pago proveedores
Solicitar ayuda para la realización de la FIRA ARTESANAL I
AGROALIMENTÀRIA PORRAT 2015.
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de
escuela infantil para el mes de marzo.
Aprobar las siguientes liquidaciones en concepto de comedor
de la escoleta infantil para el mes de febrero.
Solicitud voluntariado ambiental
Solicitud subvención Programa Salari Jove

Els Srs. Regidors queden assabentats.
b) Precs i preguntes a l'Alcalde i Regidors Delegats.
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• La regidora Àngela Pla planteja al sr. Puig la pregunta formul·lada al darrer
Ple sobre l’adequació del pressupost i els serveis que es presten des de
l’Àrea de Benestar Social; el sr. Puig respon reiterant el seu posicionament
respecte de la conveniència de prestar semanalment el servici
d’Assistència Social, rebutjant la retallada del servei.
La Sra. Pla aclareix que l’assistència Social és una de les àrees prioritàries
a l’Ajuntament de Ròtova i que no es tracta de retallades sinó de
reestructuració dels servicis que es presten, sense que afecte l’atenció als
ciutadans.
I no havent més assumptes a tractar, el sr. alcalde Antonio García Serra, a les
vint-i-una hores i deu minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la que jo,
com a secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, 9 de març de 2015
Diligència per a fer constar que després de tancar la sessió, el sr. alcalde va
donar la paraula al públic assistent per a que formularen peticions o aportaren
allò que consideraren oportú i de general interès per al municipi.
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Diligència per a fer constar que la present acta ha sigut aprovada per acord de
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el vint d’abril de dos mil quinze.

MONICA
|ESPILEZ|
FEIJOO

Firmado digitalmente por
MONICA|ESPILEZ|FEIJOO
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=MONICA|ESPILEZ|FEIJOO,
serialNumber=24363566B,
givenName=MONICA, sn=ESPILEZ
FEIJOO, ou=certificado
electrónico de empleado público,
o=AYUNTAMIENTO DE ROTOVA,
c=ES
Fecha: 2015.04.21 08:13:55 +02'00'

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

