AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 30 DE GENER DE 2017 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. MERCHE MOLINA SORIANO
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO

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

Excusa assistència:
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA

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 de gener de 2017, a les vint 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 14/2017
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 30 GENER 2017
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:
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que el Ple de l’Ajuntament celebre sessió ordinària, en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial, el proper dia 30 de gener de 2017 (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 ANTERIORS: 2610-2016/ 30-11-2016/ 10/01/2017.
2. EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1-2017
3. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ ICIO ROTOVENSE MUSICAL
4. RATIFICACIÓ DECRET 193/2016 PRÒRROGA FORÇOSA SERVEI ARREPLEGA FEM
5. PLA CAMINS I VIALS DIPUTACIÓ 2016-2017
6. MOCIÓ REGIDORA SERVEIS SOCIALS. LLIURE DETERMINACIÓ POBLE SAHARAHUI
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.1) DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
7.2) PRECS I PREGUNTES A L'ALCALDE I REGIDORS DELEGATS.
Ròtova, 25 de gener de 2017 L’alcalde”

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES
SESSIONS ANTERIORS: 26-10-2016/ 30-11-2016/ 10/01/2017.
Es dona compte de l’esborrany de les actes de les sessions celebrades el 26-102016/ 30-11-2016/ 10/01/2017, repartides a tots els membres de la corporació
junt a la convocatòria .
S’arreplega l’obsevació en l’acta del
relació resolucions (part de control i
junto con la convocatoria la relación
130 de fecha 25 de julio de 2016 a
2016”

dia 26/10/2016 on ha de dir en el punt de
fiscalització) el següent: “Se han repartido
de resoluciones dictadas desde la número
la número 181 de fecha 18 de octubre de

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de les tres actes, l’Ajuntament Ple en
votació ordinària, am els cinc (5) vots a favor del Partit Popular i els tres (3) vots
del grup Compromís, per tant i per unanimitat dels huit (8) membres presents,
dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació Municipal, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar les actes de les sessions celebrades el 26-10-2016/ 30-112016/ 10/01/2017, 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.

2. EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
1-2017
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Per part del Sr. Secrertari es dona compte al ple de la següent proposta
dictaminada favorablement per la comissió de comptes en la sessió del dia 27 de
gener de 2017:

“Vist l'informe d'Intervenció de data 19 gener de 2017, en el qual s'establia que era
possible aquest reconeixement.
Vist l'informe proposta de Secretaria emès en data 19 gener de 2017, per a procedir al
reconeixement extrajudicial dels crèdits següents
Factura: F1603905 SUMINISTRES TECNICS. IMPORT: 1.054,56.-EUROS
Factura: F1605384 SUMINISTRES TECNICS. IMPORT: 560,97.- EUROS
, pertanyent a un altre exercici pressupostari durant l'actual.
Vist l'informe de la Comissió permanent de comptes , de conformitat amb el que es
disposa en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
Es proposa:
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents:
Factura: F1603905 SUMINISTRES TECNICS. IMPORT: 1.054,56.-EUROS
Factura: F1605384 SUMINISTRES TECNICS. IMPORT: 560,97.- EUROS
, corresponents a exercicis anteriors.
SEGON. Aplicar amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2017, els corresponents crèdits,
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Factura: F1603905 SUMINISTRES TECNICS. IMPORT: 1.054,56.-EUROS
APLICACIÓ: 450.210.00
Factura: F1605384 SUMINISTRES TECNICS. IMPORT: 560,97.- EUROS
APLICACIÓ: 171.21001.”

Pel portaveu del grup municipal de Compromís Sr. Puig s’indica que no van a
donar aprovació a este punt atès que estan arreglant algo que es va fer mal.
El Sr. Alcalde indica que el que s’està fent es aplicant la partida corresponent al
pressupost.
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Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per cinc (5)
vots a favor del Partit Popular, i tres (3) en contra del grup Compromís, dels huit
(8) membres presents dels nou (9) que de fet i dret integren la Corporació
Municipal, acorda:
PRIMER. Aprovar la proposta dictaminada per la comissió de comptes i transcrita
anteriorment.

3. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ ICIO ROTOVENSE MUSICAL
El Sr. Secretari dona compte al ple de la següent proposta d’Alcaldia que es va
dictaminar en la comissió de comptes i hisenda del dia 27 de gener de 2017 i que
es somet a la seua aprovació:
“ANTECEDENTS.I. Sol·licitud de data 9-12-2016 (registre d’entrada número 2321 de 14-12-2016)
presentada pel Sr. Javier Bataller i Rodriguez com a president de la Rotovense Musical ,
demanant “bonificació de l’impost de construccions per a la fase III de la casa de la
música”.
II. L’ajuntament ple, en la sessió de data 1 de desembre de 2014 va adoptar l’acord que
literalment es transcriu:
“6.- PROPOSTA ALCALDIA DECLARACIÓ OBRES INTERES GENERAL ROTOVENSE
MUSICAL.
Per part de la Sra. Secretaria interventora accidental es dona compte de la proposta de
l’alcaldia, dictaminada favorablement amb els vots a favor del grup Popular i l’abstenció del grup
Compromís, en la comissió informativa de comptes celebrada el dia 1 de desembre de 2014 i que
seguidament es transcriu:
BONIFICACIÓ IMPOST CONSTRUCCIONS INTAL·LACIONS I OBRES A L’ASSOCIACIÓ LOCAL
ROTOVENSE MUSICAL
I.- En data 30 de setembre de 2014 (registre d’entrada número 1852) es presenta escrit per part
de la Rotovense Musical, en el que es demana: “exempció en les taxes de la llicència d’obra”.
II.- L’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres de
l’Ajuntament de Ròtova, te establerta una bonificació del 95% a favor de les construccions,
instal·lacions i obres que siguen declarades d’especial interés o utilitat municipal per concòrrer
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment d’ocupació que justifiquen la
referida declaració.
CONSIDERANT que les obres de construcció que proposa executar la Rotovense Musical poden
ser declarades d’especial interés per determinades circumstàncies socials i culturals, entenent
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que redundaran en benefici de tots els rotovins i rotovines mes enllà de l’ús propi i particular que
puga fer de la construcció esta associació local.
ATESSA la ferma voluntat de l’ajuntament de contribuir al desenvolupament cultural i educatiu del
municipi de Ròtova
VIST el RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals
VISTA l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres
PROPOSE AL PLE, com òrgan competent, la DECLARACIÓ COM OBRA D’ESPECIAL INTERÉS
LA CONSTRUCCIÓ DE CASA DE LA MÚSICA que pretén executar la Rotovense Musical en C/
Albaida esquina LLocnou de Sant Jeroni,
Al temps, propose la bonificació del 5 per 100 restant atenent la ferma voluntat de l’ajuntament de
contribuir al desenvolupament cultural i educatiu del municipi de Ròtova i col·laborant amb la
Rotovense en tot allò que puga beneficiar als ciutadans de Ròtova. En este cas l’associació haurà
de fer constar en tots els actes i actuacions que publicite la col·laboració expressa de l’ajuntament
de Ròtova.
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.
Atorgada pel Ple de la Corporació la declaració d’especial interés i aprovada la preceptiva
llicència d’obres (després de la tramitació del corresponent expedient i compliment de la legalitat
vigent), l’òrgan competent procedirà a la aprovació de la liquidació provisional resultant.
No obstant, si atorgada la llicència, no estiguera acordada la declaració d’especial interés, es
practicarà liquidació provisional conforme al projecte presentat o la valoració efectuada, procedintse a la devolució de la part que corresponga si posteriorment s’atorga pel ple la declaració.”
Sotmesa a votació la proposta, l’Ajuntament ple en votació ordinària amb sis (6) vots a favor del
PP, cap en contra i una abstenció (1) del grup Compromís dels set (7) membres presents, dels
nou (9) que de fet i dret integren la Corporació, ACORDA:
Aprovar la proposta presentada per l’alcaldia presidència, dictaminada favorablement en la
comissió informativa de comptes celebrada el dia 1 de desembre de 2014 i transcrita
anteriorment.”

FONAMENTS DE DRET
I. L’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres de
l’Ajuntament de Ròtova, te establerta una bonificació del 95% a favor de les
construccions, instal·lacions i obres que siguen declarades d’especial interés o utilitat
municipal per concòrrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment
d’ocupació que justifiquen la referida declaració.
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CONSIDERANT que les obres de construcció que proposa executar la Rotovense
Musical poden ser declarades d’especial interés per determinades circumstàncies socials
i culturals, entenent que redundaran en benefici de tots els rotovins i rotovines mes enllà
de l’ús propi i particular que puga fer de la construcció esta associació local.
ATESSA la ferma voluntat de l’ajuntament de contribuir al desenvolupament cultural i
educatiu del municipi de Ròtova
VIST el RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals
VISTA l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres
PROPOSE AL PLE, com òrgan competent, la DECLARACIÓ COM OBRA D’ESPECIAL
INTERÉS LA CONSTRUCCIÓ DE CASA DE LA MÚSICA que pretén executar la
Rotovense Musical en C/ Albaida esquina LLocnou de Sant Jeroni, Fase III
Al temps, propose la bonificació del 5 per 100 restant atenent la ferma voluntat de
l’ajuntament de contribuir al desenvolupament cultural i educatiu del municipi de Ròtova i
col·laborant amb la Rotovense en tot allò que puga beneficiar als ciutadans de Ròtova.
En este cas l’associació haurà de fer constar en tots els actes i actuacions que publicite
la col·laboració expressa de l’ajuntament de Ròtova.
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”

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de la proposta transcrita anteriorment,
l’Ajuntament Ple en votació ordinària, am els cinc (5) vots a favor del Partit
Popular i els tres (3) vots del grup Compromís, per tant i per unanimitat dels huit
(8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDA aprovar la proposta.

4. RATIFICACIÓ DECRET 193/2016 PRÒRROGA FORÇOSA
SERVEI ARREPLEGA FEM

Es dona compte de la proposta dictaminada per la comissió permanent de
comptes i hisenda en sessió de data 27 de gener de 2017 de ratificació del decret
193/2016 que es transcriu a continuació
“RESOLUCIÓ ALCALDIA 193/2016
PRÒRROGA FORÇOSA SERVEI RECOLLIDA I TRANSPORT DE FEM (RESIDUS SÒLIDS
URBANS)
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Atessa la necessitat d'aquest Ajuntament de dur a terme la gestió del servei públic consistent en
recollida i transport de residus sòlids urbans en el municipi de Ròtva per cobrir la recollida de
residus i transport de residus sòlids urbans que no es pot prestar per mitjans personals i materials
municipals.
Vista la situació que afecta al servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del
municipi de Ròtova, el qual es presta a través de la mercantil JOAQUIN LERMA SA.
Resultant que, el model de gestió indirecta mitjançant concessió administrativa es considera en el
futur immediat el mes adequat per a aconseguir l'excel•lència en la prestació del d’este servei,
tenint en compte que la Corporació no disposa de mitjans tècnics, professionals i financers
necessaris per emprendre la gestió directa amb plena garantia d'efectivitat.
Vist que per aquest ajuntament s'estan iniciant els tràmits per a procedir a l'adjudicació de
l'esmentat contracte de prestació del servei públic d’arreplega i transport de fem (residus sòlids
urbans)
Atès que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària 1621/22700 del
vigens pressupost de despeses de 2016
De conformitat amb l´anterior i fent ús de les competències que m’atribueix la vigent LLei 7/85, de
2 d’abril i demés normativa de preceptiva aplicación, RESOLC:
PRIMER. Ordenar a la mercantil JOAQUIN LERMA SA que, en règim de pròrroga forçosa,
continue prestant el servei de recollida i transport de residus sòlids urbans en el municipi de
Ròtova mentre es tramita l'expedient de licitació.
SEGON. Notificar la present resolució a l'empresa JOAQUIN LERMA SA als efectes oportuns.
TERCER. Ratificar la present resolució en el proper ple que es celebre.
.
Rótova a 17 de novembre de 2016. El Alcalde. Antonio Garcia Serra.”

El Sr. Puig manifesta que el seu grup votarà en contra de la ratificació del decret
entenent que és algo que no existeix.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per cinc (5)
vots a favor del Partit Popular, i tres (3) en contra del grup Compromís, dels huit
(8) membres presents dels nou (9) que de fet i dret integren la Corporació
Municipal, acorda:
PRIMER. Ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia 193/2016 de
data 17/11/2016 i transcrita anteriorment.

5. PLA CAMINS I VIALS DIPUTACIÓ 2016-2017
El Sr. Secretari dona lectura a la següent proposta dictaminada favorablement en
la comissió permanent de comptes i hisenda de dia 27 de gener de 2017:
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““Dada cuenta de las nuevas Directrices para la gestión del Plan de Caminos y Viales
2016-2017, y más en concreto de la Directriz 9.3 en la que se contiene LA
DELEGACIÓN en los Municipios de la Provincia de la contratación de las obras, con la
obligación de que por los Ayuntamientos se haga constar expresamente la aceptación de
esta delegación por acuerdo plenario municipal.
Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la obra REPARACION DEL
PAVIMENTO DE LAS CALLES AVENIDA CAMI REAL, AVENIDA LES MASES, CALLE
CASTELLONET Y CALLE ALMISERÀ DEL POLIGONO LES MASES
y de la obra HONORARIOS DE PROYECTO Y EBSS REPARACION DEL PAVIMENTO
DE LAS CALLES AVENIDA CAMI REAL, AVENIDA LES MASES, CALLE
CASTELLONET Y CALLE ALMISERÀ DEL POLIGONO LES MASES, se acuerda:
1.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la obra mencionada
anteriormente, y contenida en la Directriz 9.3 de las aprobadas por el Pleno de la
Corporación Provincial en fecha 27 de abril de 2016.
2.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se mencionan,
en el proceso de ejecución de las obras.
3.- Adjudicar el contrato por el procedimiento de contrato menor de obras por razón de la
cuantía de las obras incluidas en el PCV y encargar la dirección de la obra al técnico
municipal
4.-. Dar traslado de este acuerdo a la Diputación de Valencia juntamente con la
documentación requerida por la Diputación.”

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de la proposta transcrita anteriorment,
l’Ajuntament Ple en votació ordinària, am els cinc (5) vots a favor del Partit
Popular i els tres (3) vots del grup Compromís, per tant i per unanimitat dels huit
(8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDA aprovar la proposta transcrita anteriorment.

6.
MOCIÓ
REGIDORA
SERVEIS
DETERMINACIÓ POBLE SAHARAHUI

SOCIALS.

LLIURE

La regidora de serveis social, Sra. Angela Pla exposa al ple la següent moció
presentada i consensuada per tots els grups municipals:
“LLIURE DETERMINACIÓ DEL POBLE SAHRAUÍ EN EL MARC DELS PRINCIPIS I LES
DISPOSICIONS DE LA CARTA DE LES NACIONS UNIDES,
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El 6 de novembre es compleixen quaranta anys de la Marxa verda que va posar fi a la
presència espanyola al territori del Sàhara Occidental sense que poguera concloure el
procés de descolonització que estava en curs en el marc de les Nacions Unides i que va
provocar que milers de sahrauís es veren obligats al desterrament als campaments de
refugiats del desert algerià.
Quaranta anys després, les perspectives de canvi per a aquesta població i, de forma més
general, de desbloqueig del conflicte són lamentablement mínimes. La falta d'atenció
internacional que rep contribueix dia rere dia a legitimar l'statu quo i per tant a minar les
esperances d'autodeterminació del poble sahrauí.
La Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, de 29 d'abril de 1991,
per la qual es creava la Missió per al Sàhara Occidental MINURSO i en la qual el Marroc
i el Front Polisario acordaven un període de transició per a la realització d'un referèndum
en què el poble sahrauí elegiria entre la independència o la seua integració al Marroc,
continua sense complir-se gairebé 25 anys després.
Les Nacions Unides van estendre novament el mandat de la MINURSO per un any més,
encara que sense cap referència expressa a la protecció dels drets humans del poble
sahrauí, els membres del qual continuen sofrint de manera contínua violacions
sistemàtiques dels seus drets humans mentre esperen que es complesquen aquestes
obligacions assumides en el marc del dret internacional.
Aquestes violacions de drets humans no són puntuals. Així s'ha pronunciat el secretariat
general de les Nacions Unides, que en l'informe sobre el Sàhara Occidental de 2015
indica que les oficines del Consell Nacional de Drets Humans van rebre 415 queixes de
presumptes violacions dels drets civils, polítics, econòmics i socials. També
organitzacions internacionals de reconeguda independència, com ara Amnistia
Internacional, han constatat, entre 2010 i 2014, almenys 173 casos de tortures, tant al
territori marroquí com al Sàhara Occidental. Els mètodes de tortura i altres
maltractaments que ha documentat Amnistia Internacional abasten des de pallisses,
tècniques d'asfíxia i ofegament a violència psicològica i sexual, incloses amenaces de
violació que algunes vegades es concreten. Si bé el govern del Marroc va prohibir la
tortura en la recent modificació del Codi penal de 2006 i de la Constitució el 2011, les
pràctiques no han cessat.
La llibertat d'expressió del poble sahrauí i les seus reivindicacions d'autodeterminació
també són constantment reprimides. Activistes polítics, manifestants, defensors de drets
humans i treballadors dels mitjans de comunicació s'enfronten a restriccions que afecten
els seus drets a la llibertat d'expressió, associació i reunió i freqüentment són detinguts i
perseguits. Les autoritats marroquines no permeten les protestes i les reunions, que són
dispersades per la força segons reporten moltes organitzacions.
A més a més, als campaments de Tindouf, a la regió de Mhiriz d'Algèria, que van acollir
els sahrauís que van fugir de Sàhara Occidental en el moment de la seua annexió pel
Marroc, continua sense existir una vigilància independent i regular que garantesca la
protecció dels drets humans d'aquells sahrauís que hi resideixen. Les Nacions Unides,
en l'informe del secretari general de 2015, ha posat de manifest que els sahrauís
suporten unes severes condicions de vida com a resultat de la reducció de la ajuda
humanitària internacional, de tal manera que als campaments persisteix una situació de
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desocupació crònica i escasses oportunitats de generar ingressos.
El ja esmentat informe constata que existeix un alt nivell de descontent entre la població
sahrauí. El poble sahrauí s'ha manifestat moltes vegades durant aquest 2015 per
reclamar l'atenció de la comunitat internacional respecte dels seus problemas
socioeconòmics, de protecció de drets i demandes polítiques, inclòs el dret a
l'autodeterminació, fent èmfasi en la falta d'oportunitats d'ocupació per a la joventut.
El govern del Marroc incompleix les seues obligacions reconegudes en el dret
internacional i no afavoreix una consecució d'una eixida pacífica i justa a la situació que
ja dura 40 anys. Segons un informe filtrat del Departament d'Operacions de Manteniment
de la Pau, el govern del Marroc hauria intentat convèncer les Nacions Unides perquè
miraren cap a un altre costat, fent donacions importants a l'oficina de les Nacions Unides
de l'Alt Comissionat per als Drets Humans amb la intenció expressa d'influir en les
decisions d'aquest organisme, pressionant per a cancel·lar missions d'investigació a
l'àrea per alts funcionaris i tractant de detenir un mandat de l'ONU dirigit a vigilar els
abusos contra els drets humans.
Per l’expossat es proposa:
Demanar al Consell que inste alhora el Govern espanyol que:
1. Assumesca un paper més actiu en el marc del Consell de Seguretat de Nacions
Unides, del qual Espanya és membre no permanent en el bienni 2015-2016, impulsant la
presa de decisions i l'aprovació de resolucions dirigides a trobar una solució pacífica,
duradora e immediata, sota la premissa de la lliure determinació del poble sahrauí en el
marc dels principis i les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.
2. Faça els esforços necessaris perquè es reprenguen les negociacions entre les parts,
suspeses el 2012.
3. Vetlle pel respecte integral dels drets humans al territori del Sàhara Occidental,
emplaçant que es dote la Missió de pau de les Nacions Unides (MINURSO) d'un mandat
per a la supervisió dels drets humans, que en l'actualitat no té.
4. Promoga un seguiment actiu de la legalitat de les pràctiques d'explotació dels recursos
naturals al territori sahrauí.

5. Augmente les partides d'ajuda humanitària als campaments de Tindouf, atesa la
precarietat que sofreixen actualment, potenciada per les recurrents inundacions que han
danyat milers de llars.
6. Done suport a programes de formació i mobilitat de la població sahrauí.
7. Afavoresca l'accés a la nacionalitat espanyola per part de la població sahrauí que així
ho desitge.
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8. Atorgue un estatus diplomàtic a la Representació del Front Polisario a Espanya, com a
únic i legítim representant del poble sahrauí, així reconegut per l'ONU, i promoure les
iniciatives polítiques necessàries, encaminades a aconseguir una solució justa i
definitiva, en defensa del legítim dret del poble sahrauí a la seua autodeterminació,
mitjançant un referèndum lliure i regular, com a pas final al procés de descolonització
inacabat
9.Exigir al Regne del Marroc l'escrupolós respecte als drets humans als territoris ocupats
del Sàhara Occidental i el cessament de les vulneracions de drets que sofreix la població
sahrauí. I, així mateix, instar a treballar activament en el si de la Unió Europea perquè la
Minurso amplie les seues funcions també a la vigilància i salvaguarda del compliment
dels drets humans en el Sàhara Occidental.
10. Remetre l’acord a ACAPS i a la FASPS

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de la proposta transcrita anteriorment,
l’Ajuntament Ple en votació ordinària, am els cinc (5) vots a favor del Partit
Popular i els tres (3) vots del grup Compromís, per tant i per unanimitat dels huit
(8) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDA aprovar la proposta transcrita anteriorment.

7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.1 Dació de compte de Resolucions de l'alcaldia
S’ha repartit junt amb la convocatòria i tramés per correu electrònic la relació de
les resolucions dictades des de la número 182 de data 20 d’octubre de 2016 fins
la número 14 de 2017 de convocatòria de ple ordinari.
Núm

Fecha

Concepto

182

20.10.16

183

20.10.16

184

20.10.16

185

21.10.16

186
187

27.10.16
27.10.16

188

07.11.16

Solicitud ayuda económica ante la Diputación de Valencia para
la realización inversiones financieramente sostenibles (IFS),
Aprobar el proyecto técnico denominado : CERRAMIENTO DE
LA ESCALERA EN EL EDIFICIO DEL CAMPO DE FÚTBOL,
RÓTOVA. OBRA: PPOS/2016/752/1
Aprobar el proyecto técnico denominado : INSTALACIÓN DE
CANALIZACIÓN DE PLUVIALES EN LA CALLE VENERABLE,
RÓTOVA. OBRA: PPOS/2016/754/1
Dejar sin efecto con carácter inmediato la designación efectuada
mediante decreto nº 1051/2015, por el que se nombró a D.
Roberto Alonso Pérez, Tesorero de este Ayuntamiento y con
efectos de fecha 10/10/2016
Aprobación liquidaciones IIVTNU (plusvalía)
Formular solicitud de ayuda económica ante la Diputación de
Valencia para la realización de las siguientes inversiones
financieramente sostenibles (IFS)
Interponer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
contra la Resolución de 26 agosto de 2016 del director de la
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria
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189

07.11.16

190

09.11.16

191
192

09.11.16
10.11.16

193

17.11.16

194
195
196
197
198
199
200
201

18.11.16
21.11.16
23.11.16
26.10.16
24.11.16
25.11.16
25.11.16
25.11.16

202

30.11.16

203

01.12.16

204

01.12.16

205

05.12.16

206
207

05.12.16
12.12.16

208

12.12-16

209

12.12.16

210

12.12.16

211

12.12.16

212

12.12.16

Alegaciones - INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Expediente nº ACTA DE LIQUIDACIÓN 462016008073696
Adherir-se al Conveni de col·laboració subscrit entre la
Generalitat Valenciana i l’Administració de l’Estat (MINHAP) per a
la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració
electrónica.
Liquidación Tasa Cementerio delfinado Antonio Faus Puig
Concesión licencia municipal de SEGUNDA o posteriores
ocupaciones a la edificación situada en la CALLE JAUME I, 80 de
esta localidad, (expediente 05/2016) a favor de VICENTE PEIRÓ
FELIU.
Ordenar a la mercantil JOAQUIN LERMA SA que, en règim
de pròrroga forçosa, continue prestant el servei de recollida i
transport de residus sòlids urbans en el municipi de Ròtova
mentre es tramita l'expedient de licitació.
Pago a proveedores
Pago a proveedores
Autorización prórroga Comisión de Servicios a Mónica Espilez
Pago nóminas
Aprobar el expediente de modificación de créditos 6/2016
Convocatoria Comisión Informativa de cuentas
Convocatoria Pleno Extraordinario
Llevar a cabo las obras relativas a INSTALACIÓN AIRE
ACONDICIONADO CENTRO MÉDICO. OBRA: 753/1 PPOS
2016 mediante el procedimiento del contrato menor, con el
contratista REFRIGERACIÓN FRASQUET por un importe de
14.137,16 euros (iva INCLUIDO)
Llevar a cabo el suministro de “SUMINISTRO DE MONOLITO
RUTA DELS RIU-RAUS OBRA: 755/1 PPOS 2016 mediante el
procedimiento del contrato menor, con el contratista GRUPO
MELIC. PROYECTOS Y APLICACIONES TURISTICAS S.L.N.E.
CIP B54416060 por un importe de 14.137,16 euros (iva
INCLUIDO)
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de
escuela infantil para el mes de diciembre.
Aprobar las siguientes liquidaciones en concepto de comedor de
la escoleta infantil para el mes de noviembre.
Aprobar el proyecto técnico denominado ADECUACIÓN Y
MEJORA DEL CAMI LES PLANES DE RÓTOVA.
OBRA:
IFS/2016/542
Aprobación comisión de servicios Policia
Conceder licencia de obra menor a MARIA TERESA SOLERA
FAUS (expediente 16/2016)
Conceder licencia de obra a ISMAEL VILA POLOP (expediente
17/2016),
Conceder licencia de obra menor a JAVIER BATALLER
RODRIGUEZ (expediente 18/2016)
Conceder licencia de obra menor a OSCAR AROCA PALENCIA
(expediente 19/2016),
Conceder licencia de obra menor a JOSÉ MIÑANA MONTAGUD
(expediente 20/2016)
CONCEDER la licencia municipal de SEGUNDA o posteriores
ocupaciones a la edificación situada en la CALLE AUSIAS
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213

12.12.16

214
215

13.12.16
15.12.16

216

15.12.16

217
218

02.12.16
15.12.16

219

15.12.16

220

15.12.16

221

19.12.16

222
223
224

20.12.16
22.12.16
22.12.16

225
226
227

29.12.16
30.12.16
30.12.16

228
229

30.12.16
30.12.16

230
231

30.12.16
30.12.16

232

30.12.16

MARCH 27, 1 , 2ª
Conceder licencia de obra menor a VYTRUSA (expediente
21/2016),
Pago extra navidad
Llevar a cabo las obras relativas a ADECUACIÓN Y MEJORA
DEL CAMÍ LES PLANES DE RÓTOVA, IFS 2016. OBRA 542/1
mediante el procedimiento del contrato menor, adjudicando la
obra al contratista PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A
Aprobar el presupuesto de la obra : REHABILITACIÓN PR-100
DE RÓTOVA. OBRA: IFS/2016/544
Aprobar el expediente de modificación de créditos 7/2016
Llevar a cabo la prestación del servicio HONORARIOS DEL
PROYECTO CAMI PLANES, IFS 2016. OBRA 543/1
Llevar a cabo el subministro REHABILITACIÓN PR 100 DE
ROTOVA, IFS 2016. OBRA 544/1 mediante el procedimiento del
contrato menor, adjudicando dicho subministro a RUC SERVEIS
COOP V
Emitir certificado acreditativo de conformidad con la apertura e
inicio de la actividad.Exp. Licencia de Apertura del
establecimiento de CARPINTERIA METALICA ARTESANAL Y
FAMILIAR.
Ordenar la paralización inmediata de las obras, que se están
realizando en PS PASSEIG 9 D´OCTUBRE 7 Suelo PARCELA 912-13-14-15-16
Pago proveedores
Pago nóminas diciembre
Aprobación certificación número 1 i final de la obra
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO CENTRO MÉDICO DE
RÓTOVA. PPOS 753/1
Convocatoria Comisión de Hacienda
Convocatoria Pleno Extraordinario
Llevar a cabo el suministro de ESTANTERIAS METÁLICAS
PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. OBRA: 756/1 PPOS 2016
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista
MARTINEZ TORMO
Aprobar el expediente de modificación de créditos 8/2016
Aprobar las siguientes liquidaciones en concepto de comedor de
la escuela infantil municipal correspondiente al mes de diciembre
de 2016
Pago xarxa de llibres
Incoar expediente para la regularización de la entrada y salida de
vehículos del garaje comunitario sito en la calle Pintor Sorolla –
edificio Vernissa
Anulación liquidaciones plusvalías por error
2017

1
2
3

02.01.17
04.01.17
05.01.17

4
5

16.01.17
09.01.17

Prórroga presupuesto
Liquidación tasa escuela infantil enero 2017
Conceder licencia de obra menor a ANDRÉS ALBIÑANA MARTÍ
(expediente 22/2016
Anticipo nómina
Conceder licencia de obra menor a MARIA TERESA DONET
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6

17.01.17

7
8

17.01.17
16.01.17

9
10
11

19.01.17
19.01.17
19.01.17

12
13
14

23.01.17
24.01.17
25.01.17

MONTAGUD (expediente 23/2016
Conceder licencia de obra menor a IVAN JUAN BODI
(expediente 1/2017
Devolución aval a Construcciones F. Herraiz S.L.
Emisión Certificado de conformidad inicio actividad Laboratorio
de ensayos de sistemas constructivos para aislamiento acústico.
Liquidaciones IIVTNU
Adhesión al Plan de ocupación 2016 de la diputación de Valencia
Concesión la licencia municipal de SEGUNDA o posteriores
ocupaciones a la edificación situada en la CALLE JAIME I, 1, 3º
E de esta localidad, (expediente 02/2016) a favor de MARIA
JOSEFA ARTES CLIMENT.
Comissió Informativa Permanent de COMPTES I HISENDA
Pago Servicios Sociales
Convocatoria Pleno Ordinario

Respecte a les resolucions es formulen diverses qüestions pel Sr. Puig que són
contestades per la regidoría corresponent.
7.2 Precs i preguntes a l'Alcalde i Regidors Delegats.
No es formula cap prec ni pregunta.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde a les vint-i-una hores i 10
minuts 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, 30 de gener de 2017. 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 sigut aprovada per acord de l’ajuntament ple
en la sessió celebrada el dia -----------------------.
El Secretari. Honori Colomer Gandia
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