AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 18 D’ABRIL DE 2017
ASSISTENTS:

D. ANTONIO GARCÍA SERRA
PP (ALCALDE)
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
PP
D. ROBERTO ALONSO PÉREZ
PP
DÑA. DOLORES MOMPARLER GINER
PP
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
PP
D. JORDI PUIG MUÑOZ
COMPROMÍS PER RÒTOVA
DÑA. MERCHE MOLINA SORIANO
COMPROMÍS PER RÒTOVA
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO COMPROMÍS PER RÒTOVA
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 18 d’abril de 2017, a les catorze hores, 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 DE LA ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, NÚMERO 110/2017
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT
Fent ús de les facultats previstes en l'article 21.1.c de la Llei 7/85 de 2 d’abril, i article 80 del
ROF (aprovat per RD. 2568/86 de 28 de novembre),
HE RESOLT: convocar sessió Extra Ordinària i Urgent dimarts 18 d’abril de 2017, a les 14:30
minuts, que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament, i amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1.Ratificació de la urgència.
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2.Ajudes industrialització per a 2017. IVACE
3. Proposta determinació serveis esencials per a 2017.
4. Pacte Alcaldes pel clima, adhessió. Ratificació decret.
El motiu de la urgència ve determinat per la necessitat de procedir a l'aprovació de la
participació de l’ajuntament en la convocatòria ajudes de l’IVACE i la determinació de serveis
esencials per a 2017.
Ròtova, 12 d’abril de 2017. L’alcalde. Antonio García Serra ”

1. RATIFICACIÓ DE L’URGÈNCIA
De conformitat amb el Decret de convocatòria la urgència del Ple és la necessitat de
procedir a l'aprovació municipal de la participació de l’ajuntament en la convocatòria
ajudes de l’IVACE i la determinació de serveis esencials per a 2017.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels nou (9)
membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació Municipal, i
que en tot cas representa la majoria absoluta legal necessària, ACORDEN:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la convocatòria del ple.

2. AJUDES INDUSTRIALITZACIÓ PER A 2017. IVACE
Pel Sr. Secretari es dóna compte al ple dela següent proposta formulada pel Sr.
Alcalde:
< De conformitat amb la RESOLUCIÓ de 10 de març de 2017, del president de l’
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes
per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i
serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2017 (DOGV. núm. 7.999, de 14-03-2017), de conformitat amb
les bases reguladores aprovades per l’Ordre 22/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen
les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’industrialització,
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 7.906, de 28
d’octubre de 2016), i la seua modificació aprovada per Ordre 6/2017, de 7 de març de
2017 (DOGV núm. 7.996, de 09.03.2017).
Els projectes hauran de consistir en tot cas en l’execució d’una o diverses de les
tipologies següents:
a) Implantació de fibra òptica i altres telecomunicacions.
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b) Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local.
c) Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: carril bici.
d) Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: passarel·les de
vianants.
e) Ampliació o creació de depuradora.
f) Millora de la imatge del polígon: tant de la façana vegetal com de les indústries
per mitjà de programa d’ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental.
g) Millora de l’enllumenat públic, per mitjà de mesures d’eficiència energètica i/o
energies renovables.
h) Generació d’energia renovable per a tot el polígon, àrees industrials o
enclavaments tecnològics.
i. serveis contra incendis.
j) Implantació d’ecoparc o de sistemes de gestió de residus, en especial, els
perillosos.
k) Millora de zones verdes i la seua implantació sobre el viari de
zones/recorreguts bio saludables.
l) Creació d’eina Web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE.
m) Millora viària: habilitació de nous aparcaments i/o vials, vials més amplis, nous
accessos, així com operacions de remodelació que comporte les anteriors.
n) Senyalització i/o identificació de carrers.
o) Senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit.
p) Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals.
q) Millora en el subministrament d’aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i
pressió.
r) Dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió.
Per la present, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció, si escau,
del següent ACORD:
PRIMER.- Acordar la participació de l’Ajuntament de Ròtova en la convocatòria
d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació
d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb
càrrec al pressupost de l’exercici 2017, de conformitat amb la RESOLUCIÓ de 10 de
març de 2017, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE),
conforme a la memòria redactada pels serveis Tècnics Municipals, denominada:
“ACTUACIONS PER A MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LES MASES
DE RÒTOVA”.
Pressupost total: 228.843,80.- euros.
I que compren les següents actuacions de millora:
1 Implantació de fibra òptica i altres telecomunicacions.
2 Millora de l’enllumenat públic, per mitjà de mesures d’eficiència energètica i/o
energies renovables.
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3 Millora de zones verdes i la seua implantació sobre el viari de zones/recorreguts
biosaludables.
4 Creació d’eina Web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE.
5 Senyalització i/o identificació de carrers.
6 Senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit
SEGON.- Disposar que per la Secretaria de l’Ajuntament s’expedisca certificació del
present acord per la seua remissió, per via telemàtica a l’IVACE.>
Pel Sr.Puig es formulen diverses preguntes respecte de la proposta d’actuació que es
presenta per a la seua aprovació i proposa que s’estudie la possibilitat d’incloure un jardí
que separe el pol·lígon del casc urbà, el Sr. Alcalde respón a les preguntes formulades,
defensa la proposta presentada i enten que no hi ha temps per a canviar dade
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 aprova
en tots els seus termes la proposta transcrita anteriorment.

3. PROPOSTA DETERMINACIÓ SERVEIS ESENCIALS PER A
2017.
Es somet a la consideració del Ple la següent proposta d’alcaldia:

“PROPOSTA SERVEIS PÚBLICS ESENCIALS
PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES, A
EFECTOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2016
PRORROGADOS PARA 2017.
El articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que
se encuentra prorrogado para 2017, establece que durante el año 2016 no se procederá
a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario
temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales.
Considerando que el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias y dentro de un
margen de apreciación para la concreción del concepto de servicio esencial, puede
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determinar de forma razonable el grado de esencialidad de los servicios que presta
teniendo en cuenta los efectos de su diferentes actividades sobre los vecinos del
municipio y los usuarios de los servicios públicos.
Considerando que con la determinación de estos servicios prioritarios y esenciales, se
pretende poder acudir a la excepcionalidad prevista, y poder realizar la contratación
temporal de personal o nombrar funcionarios interinos en que aquellos servicios que por
necesidades urgentes e inaplazables con carácter temporal a consecuencia de bajas por
incapacidad temporal, licencias, permisos, vacaciones y cualquier otro tipo de necesidad
de carácter temporal que pudiera surgir y que afecten al funcionamiento de estos servicios.
Por la presente, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción, en su
caso del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- A los efectos de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2016 –prorrogados para 2017- en el que se establece que durante el año
2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores,
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Se considerarán servicios públicos
prioritarios y esenciales, los siguientes:
-

La Escuela Infantil Municipal
La Escuelas Municipal de Música.
Limpieza viaria y edificios municipales

En todo caso, serán requisitos necesarios para que se pueda proceder a la
contratación de personal laboral o la provisión interina de un puesto que:
-

-

Que se trate de una situación excepcional.
Que se dé una necesidad urgente e inaplazable.
Que afecte a funciones prioritarias o al funcionamiento de algunos servicios
públicos esenciales indicados en este acuerdo.
Que se justifique y motive suficientemente, debiendo dejar constancia en el
expediente administrativo correspondiente.”

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 aprova
en tots els seus termes la proposta transcrita anteriorment

4. PACTE ALCALDES PEL CLIMA, ADHESSIÓ. RATIFICACIÓ
DECRET.
Es dona compte al ple de la següent proposta de ratificació de decret i adhessió a la
iniciativa europea del pacte de les alcaldies pel clima i l’energia:
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“ADHESSIÓ INICIATIVA EUROPEA
ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA»

DEL

«PACTE

DE

LES

El Plafó Intergovernamental de Canvi Climàtic ha confirmat que el canvi climàtic és una
realitat i que l’ús de l’energia en les activitats humanes n’és en gran part responsable.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els municipis.
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços, atés que més del 70 % de la
població mundial viu a municipis responsables del 80 % del consum energètic mundial i
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).
Conscient de la realitat del canvi climàtic, la Comissió Europea ha llançat la iniciativa
denominada Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, que pretén reunir els alcaldes
de les ciutats europees en una xarxa permanent d’intercanvi d’informació per a l’aplicació
de bones pràctiques. Aquestes actuacions comporten en la realització uns objectius
clars: millorar l’eficiència energètica en l’entorn urbà, aconseguir una reducció de les
emissions de CO2 en l’àmbit territorial local i augmentar la resiliència davant del canvi
climàtic.
El Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia consisteix en el compromís de les ciutats
signatàries de fer propis els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i reduir les
emissions de CO2 al seu territori, en més del 40 %, a través de mesures d’eficiència
energètica i accions relacionades amb la promoció de les energies renovables i la
mobilitat urbana sostenible, treballant al seu torn en la implantació de mesures
d’adaptació al canvi climàtic i augment de la resiliència davant d’aquest.
La Diputació Provincial de València, compromesa amb l’objectiu de recolzar els
ajuntaments en la implantació i el desenvolupament del Pacte dels Alcaldes per al Clima
i l’Energia, en el Ple del passat 2 de febrer del 2016 va aprovar l’acord d’associació amb
la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea, i es va establir com a coordinador
territorial del pacte dels alcaldes a la província de València.
Mitjançant aquest acord la Diputació de València va adquirir, entre altres, els
compromisos d’informar i assessorar els ajuntaments sobre la iniciativa del Pacte,
promoure l’adhesió i el compliment dels compromisos hi establits i participar com a
estructura de suport i suport per a aquells ajuntaments adherits que així ho manifesten,
representant-los davant de la Comissió Europea i recolzant-los en la consecució dels
compromisos adquirits amb l’adhesió.
Coneixedor de la importància de les accions locals en la mitigació del canvi climàtic com
a alcalde/alcaldessa del municipi de Ròtova reconec que el nostre compromís exigeix:
Un lideratge polític fort:
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Definir objectes ambiciosos a llarg termini, més enllà dels mandats polítics.
Una interacció coordinada entre la mitigació i l’adaptació a través de la mobilització
de totes les àrees municipals implicades.
Un enfocament territorial integral i intersectorial.
L’assignació dels recursos humans, tècnics i financers adequats:
El compromís de totes les parts implicades als nostres territoris.
L’apoderament dels ciutadans i ciutadanes com a consumidors proactius
“prosumers” i participants en un sistema energètic responsable i sensible a la
demanda.
Accions immediates, mesures flexibles i efectives per a ara i per al futur, «no
regressives».
La implantació de solucions intel·ligents per a fer front als reptes socials i tècnics de
la transició energètica.
Revisar periòdicament les nostres accions d’acord amb els controls i les
avaluacions dels resultats.
Per tot això, aquest Ajuntament vol sumar-se al compromís de la Diputació Provincial de
València denominat «El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia» i recolzar aquesta
iniciativa, necessària per a aconseguir la sostenibilitat energètica i l’adaptació al canvi
climàtic del nostre municipi.
I perquè conste, jo, Antonio García Serra, com a alcalde d’aquesta corporació, em
compromet a:
PRIMER.









Reduir les emissions de CO2 al nostre territori en almenys un 40 % fins al
2030 mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts
d’energia renovable.
Treballar en la promoció de mesures per a l’adaptació al canvi climàtic
mitjançant la creació de plans d’acció en favor de l’energia sostenible i
l’augment de la resiliència davant del canvi climàtic.
Elaborar un Inventari d’Emissions de Referència i una avaluació de riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic, com a base per al Pla d’Acció per al
Clima i l’Energia Sostenible (PACES) en el qual es resumisquen les accions
clau que pensen dur a terme.
Presentar el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible en el termini de
dos anys a partir de la firma oficial del pacte dels alcaldes per a la supervisió i
la verificació del procés.
Desenvolupat el Pla d’Acció, elaborar un informe bianual per a l’avaluació, el
control i la verificació dels objectius, informant de les fites aconseguides en
compliment del Pla.
Compartir la nostra visió, els resultats, l’experiència i el coneixement amb
altres autoritats locals i regionals de la Unió Europea.
Adaptar les estructures del municipi incloent-hi l’assignació de recursos
humans suficients per al desenvolupament de les accions que siguen
necessàries.
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Mobilitzar la societat civil en el nostre àmbit perquè participe en el
desenvolupament del Pla d’Acció.
Comunicar els presents acords a la Direcció General de l’Energia de la Unió
Europea via l’Oficina del Pacte dels Alcaldes i al Servei de Medi Ambient de
la Diputació de València, per a fer possible les tasques de suport i
coordinació.

SEGON. L’adhesió del municipi de Ròtova al Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia,
promogut per la Unió Europea.
TERCER. Encomanar a la Diputació Provincial de València l’adopció de totes les
mesures que siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en el
compliment efectiu del Pacte.”

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 aprova en tots els seus termes la resolució adoptada pel Sr. Alcalde i
la proposta transcrita anteriorment i per tant l’adhesió del municipi de Ròtova al
Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, promogut per la Unió Europea i
encomanar a la Diputació Provincial de València l’adopció de totes les mesures
que siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en el
compliment efectiu del Pacte.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, Antonio García Serra a les
quinze hores i cinc minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la que jo,
com a secretari, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, dinou d’abril de 2017, el secretari, Honori Colomer Gandia.

DILIGÈNCIA, per fer constar que esta acta ha estat aprovada per acord de l’Ajuntament
ple en la sessió del dia 8 de maig de 2017. El secretari. Honori Colomer Gandia.

HONORI
COLOMER GANDIA
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