AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2015

PER

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. MERCHE MOLINA SORIANO
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA

PP (ALCALDE)
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PP
PP
PP
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA

SECRETÀRIA: actua com a secretària Dña Mónica Espílez Feijóo, Tècnica de
Administració especial, serveis culturals, que ho fa com a secretària accidental
de l’Ajuntament.
En Ròtova, el dia 18 de setembre de 2015, a les tretze hores i trenta 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
extraordinària de l’Ajuntament Ple.
El decret de convocatòria és el següent:

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 157/2015
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI
En exercici de les facultats previstes en l'article 21 de la Llei 7/85 i
article 80 del Reial Decret 2568/86 que aprova el Reglament d'Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, HE RESOLT convocar
Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple per a divendres 18 de setembre, a
les 13’30 hores, que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'este Ajuntament, i amb
el següent
ORDE DEL DIA:
1.- AJUDES DIPUTACIO DE VALENCIA IFS.”
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1.- AJUDES DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA IFS.
Per part de la secretària es dona informació de la convocatòria d’ajudes per a
inversions financerament sostenibles, publicades en el BOP 174, de data 9 de
setembre de 2015 i es dona compte de la proposta d’Alcaldia que literalment es
transcriu:
“Vistes les bases de la convocatòria d’ajudes econòmiques amb destí a la

realització d’inversions financerament sostenibles (IFS) de la Diputació de
València
Atès la necessitat de dispossar d’un pla econòmic financer (PEF) que
arreplegue la inversió a executar , PROPOSE l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adoptar el compromís de elaborar un pla econòmic financer (PEF)
que arreplegue la inversió a executar i remetre-lo a la Diputació abans de
l’adjudicació de la inversió.”

El portaveu del grup Compromís pregunta sobre el motiu que obliga a l’adopció
de l’acord; l’alcalde respon que és per no complir un dels quatre requisits que
especifiquen les bases de la convocatòria, en concret el que fa referència a no
superar el 75% del deute viu dels recursos corrents.
El grup Compromís manifesta la seua voluntat de donar suport a l’acord i
informa que ha presentat propostes d’actuació per al seu estudi i inclusió com a
projectes en la referida subvenció si escau; la regidora Isabel Pérez proposa
actuacions concretes a l’Escoleta Infantil.
L’alcalde explica els projectes que van a presentar-se per a la sol·licitud
d’ajudes, donant resposta a aspectes concrets de cadascun d’ells. Respecte a
les actuacions de l’Escoleta, es tindran en compte per a valoració tècnica en
futures intervencions.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per
unanimitat dels nou (9) membres presents, dels nou (9) que de dret i fet
integren la Corporació Municipal, acorda:
PRIMER.- Adoptar el compromís de elaborar un pla econòmic financer (PEF)
que arreplegue la inversió a executar i remetre-lo a la Diputació abans de
l’adjudicació de la inversió.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, Antonio García Serra a
les catorze hores i vint minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la que
jo, com a secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, 18 de setembre de 2015.
La secretària accidental
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Mónica Espílez Feijóo.

Diligència per a fer constar que la present acta ha sigut aprovada en
sessió ordinària de Ple, celebrada el vint-i-huit de setembre de dos mil
quinze.
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