AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 17 DE JULIOL 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
EXCUSA ASISTÈNCIA:
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 17 de juliol de 2017, a les catorze hores, 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 extra ordinària i urgent 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 173/2017
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 odinària i urgent dilluns 17 de juliol de 2017, a les 14 hores,
que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament, i amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1.Ratificació de la urgència.
2. Expedient modificació crèdits (ajudes industrialització per a 2017. IVACE)
El motiu de la urgència ve determinat per la necessitat de procedir a l'aprovació de la
participació de l’ajuntament -habilitant els crèdits corresponents- en la convocatòria ajudes de
l’IVACE, amb l’aportació municipal del 30 per 100 no subvencionat.
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Ròtova, 13 de juliol 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, dotar de finançament l’ajuda.
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, i
que en tot cas representa majoria absoluta, ACORDEN:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la convocatòria del ple i dels actes administratius que
s’adopten.

2.
EXPEDIENT
MODIFICACIÓ
CRÈDITS
INDUSTRIALITZACIÓ PER A 2017. IVACE.

(AJUDES

Pel Sr. Secretari es dóna compte al ple de la següent proposta formulada pel Sr.
Alcalde:
“Vista la necesidad de habilitar crédito extraordinario en el estado de gastos del vigente
Presupuesto General y
RESULTANDO: Que atendiendo a la especificidad y situación 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 el crédito extraordinario objeto del presente expediente se
financia mediante Remanente de tesorería para gastos generales, medio previsto en el artículo
36.1.a) 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:
PRIMERO.- Conceder en el vigente Presupuesto General el siguiente crédito
extraordinario
APLICACIÓN
60900-422

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Mejora infraestructuras Polígono Industrial 68.653,14

SEGUNDO.- Financiar el suplemento de crédito mediante Remanente de tesorería para
gastos generales de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2016.

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

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
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 huit (8) membres presents, dels nou que de fet i dret integren la
corporació acorda:
Primer. Concedir en el vigent pressupost general de 2017 el següent suplement
de crèdit:
Aplicació pressupostària: 422-60900
Descripció: Millora infraestructura pol·ligon industrial
Import: 68.653,14.- euros
Segon. Finançar este crèdit extraordinari mitjançant romanent de tresoreria pe a
despeses general de la liquidació pressupostària de l’exercici de 2016.
Tercer. Acordar així mateix l’exposició pública , i si no es presenten reclamacions
entendre automàticament definitiva la seua aprovació, sense necessitat d’adoptar nou
acord, procedint a publicar per capítols.
Quart. Declarar la urgència de l’expedient als efectes de la seua immediata
executivitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, Antonio García Serra a les
catorze 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, desset de juliol 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 31 de juliol de 2017, incloent en el punt 2 de l’orde
del dia, que en la proposta d’acord inicial no es contemplava el punt quart “Declarar la
urgència de l’expedient als efectes de la seua immediata executivitat. “
Ròtova, 9 d’agost de 2017. El secretari. Honori Colomer Gandia.

HONORI COLOMER
GANDIA
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