AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE EL DIA 29 DE DESEMBRE 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
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO

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

EXCUSA ASSISTÈNCIA :

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 29 de desembre de 2017, a les vint 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 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 281/2017
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 29 DE DESEMBRE DE 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:
Primer. Que el Ple de l’Ajuntament celebre sessió extraordinària, en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial, el proper dia 29 de desembre de 2017 (divendres) a les 20 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, amb el següent ORDE DEL DIA:
1. EXPEDIENT CONTRACTATACIÓ SERVEI ARREPLEGA I TRANSPORT FEM. ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA.
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2. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PRESTACIÓ SERVEI ARREPLEGA
FEM. APROVACIÓ DEFINITIVA
3. ANULACIÓ PUNT 3 ACORD AJUNTAMENT PLE 18/04/2017 DETERMINACIÓ SERVEIS PÚBLICS
ESENCIALS
4. MOCIÓ VIOLÈNCIA DE GENERE.
5. PROPOSTA CONVENI AMB SGAE.
6. PROPOSTA RECOLÇAMENT DECLARACIÒ ESCALDÀ COM A BIC IMMATERIAL DEL PATRIMONI
VALENCIÀ
7. EXPEDIENT IVACE (AJUDES INDUSTRIALITZACIÓ PER A 2017.
8. PRESSUPOST GENERAL 2018
Ròtova, 22/12/2017 L’alcalde L’alcalde Antonio García Serra”

1. EXPEDIENT CONTRACTATACIÓ SERVEI ARREPLEGA I TRANSPORT
FEM. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA.
Es somet a la consideració del ple la següent proposta dictaminada favorablement per la
comissió de comptes en la seua sessió de data 28/12/2017:
“HONORI COLOMER GANDIA, TAG A1, serveis jurídics, secretari interventor de l’ajuntament (decret
179/2016), en compliment de les meues obligacions emet el següent
INFORME-PROPOSTA
ANTECEDENTS.
PRIMER. L’Ajuntament ple en la sessió del dia 9 de novembre va adoptar l’acord que es transcriu:
“1. EXPEDIENT CONTRACTATACIÓ SERVEI ARREPLEGA I TRANSPORT FEM
Pel Sr. Secretari es dona compte al ple de la proposta dictaminada favorablement per la comissió informativa
permanent de comptes i hisenda i que es transcriu literalment:
“La mesa de contractació de l’expedient contracte gestió del Servei públic d’arreplega i transport de residus sòlids
urbans del municipi de Ròtova, mitjançant concessió, procediment obert varis criteris d’adjudicació, reunida en sessió
de data 19/10/2017 va acordar:
“la Mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació en haver obtingut la puntuació més alta, a la proposició
presentada per JOAQUIN LERMA S.A.
Haurà de requerir-se a la mercantil proposada per a que en el termini de 10 dies hàbils des del requeriment s’aporte la
seguent documentació:
a)Documento de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas.
b) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social (certificaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y de la Tesorería General de la
Seguridad Social), siempre que no hubiesen sido aportadas con anterioridad.
La acreditación de no tener deudas de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de Rótova, se realizará de oficio por el
propio Ayuntamiento, que comprobará con los datos obrantes en el mismo el cumplimiento de esta obligación.
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c) Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP.
d) Justificante de haber constituido la garantía definitiva.
e) Justificante de pago de los gastos de publicidad de la licitación. “
Per tant la proposta al ple és:
Primer. Requerir a la mercantil proposada per la Mesa de Contractació JOAQUIN LERMA S.A, per a que en el termini
de 10 dies hàbils des del requeriment aporte la seguent documentació:
a)Document d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
b) Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s'haguera compromès a dedicar o adscriure a
l'execució del contracte, conforme a l'article 64.2 del TRLCSP.
d) Justificant d'haver constituït la garantia definitiva per import de 13.786,50 euros
i) Justificant de pagament de les despeses de publicitat de la licitació per import de 176,33.- euros. “
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament ple, en votació ordinària i per unanimitat dels 9 membres presents, dels 9
que de fet i dret integren la corporació, acorda:
Primer. Requerir a la mercantil proposada per la Mesa de Contractació JOAQUIN LERMA S.A, per a que en el termini
de 10 dies hàbils des del requeriment aporte la seguent documentació:
Document d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s'haguera compromès a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte, conforme a l'article 64.2 del TRLCSP.
Justificant d'haver constituït la garantia definitiva per import de 13.786,50 euros
Justificant de pagament de les despeses de publicitat de la licitació per import de 176,33.- euros. “
SEGON. En compliment de l’acord transcrit es va requerir a la mercantil Joaquin Lerma SA per a
que aportara a l’Ajuntament la següent documentació:
Document d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s'haguera
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, conforme a l'article 64.2 del
TRLCSP.
Justificant d'haver constituït la garantia definitiva per import de 13.786,50 euros
Justificant de pagament de les despeses de publicitat de la licitació per import de 176,33.euros. L’ingrés el podrá efectuar en el compte bancari de l’Ajuntament de Ròtova següent: BBVA
ES44- 0182-5941-46-0200463994.
TECER. En data 05/12/2017, en temps i forma, la mercantil Joaquin Lerma SA aporta la
doucmentació requerida.
QUART. En data 5/12/2017 s’ha ingressat la quantitat de 13.876,50 euros en concepte de
garantía definitiva per a respondre de la contractació servei arreplega fem (s’adjunta comprovat).

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

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
També, en la mateixa data s’ha fet efectiu el pagament de les despeses de publicacions oficials
(s’adjunta justificant)
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable és la següent:






Els articles 8, 22, 53, 109, 110, 132, 133, 138 i següents, 150 i següents, 157 a 161, 275
a 289 i Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor
del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la
Legislació aplicable procedint la seua aprovació per l'Ajuntament Ple de conformitat amb l'article
151.4 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per açò, de conformitat amb l'establit en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, el que subscriu eleva la següent proposta d’acord:
INFORME-PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Adjudicar a l'empresa JOAQUIN LERMA S.A, el contracte tramitat per procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a la gestió del
servei públic d’arreplega, transport i descàrrega en la planta de tractament de Ròtova, de
conformitat amb l’avantprojecte d’explotació i la documentació presentada per la mercantil que
degudament diligenciada obra a l’expedient.
Preu anual (sense IVA): quaranta-cinc-mil nou-cents cinquanta-cinc euros (45.955) euros anuals.
IVA: quatre mil cinc-cents noranta-cinc amb cinquanta cèntims (4.595,50) euros anuals.
Total anual: cinquanta mil cinc-cents cinquanta amb cinquanta cèntims (50.550,50)”
Duració: 4 anys des de l’inici de la prestació del servei
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 1621.22700 del pressupost vigent de
despeses en la quantitat que corresponga a 2017 i habilitar l’aplicació corresponent per a 2018
TERCER. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i ratificar
la devolució de la garantia provisional per ells prestada.
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QUART. Notificar a JOAQUIN LERMA S.A, adjudicatari del contracte, el present acord i citar-li per
a la signatura del contracte que tindrà lloc no més tard dels quinze dies següents a aquell en què
es reba la notificació de l’adjudicació.
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant i en la seu electrònica
de l'Ajuntament, i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província en el termini de quarantavuit dies a comptar des de la data del present Acord.

SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.”

Sotmesa a votació la proposta de l’informe transcrit anteriorment, l’Ajuntament Ple en
votació ordinària, i amb els cinc (5) vots a favor del Partit Popular, cap en contra i quatre
(4) abstencions del grup Compromís, dels nou membres presents dels nou que de fet i
de dret integren la Corporació Municipal, ACORDA:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa JOAQUIN LERMA S.A, el contracte tramitat per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació, per a la gestió del servei públic d’arreplega, transport i descàrrega en la
planta de tractament de Ròtova, de conformitat amb l’avantprojecte d’explotació i la
documentació presentada per la mercantil que degudament diligenciada obra a
l’expedient.
Preu anual (sense IVA): quaranta-cinc-mil nou-cents cinquanta-cinc euros (45.955) euros
anuals.
IVA: quatre mil cinc-cents noranta-cinc amb cinquanta cèntims (4.595,50) euros anuals.
Total anual: cinquanta mil cinc-cents cinquanta amb cinquanta cèntims (50.550,50)”
Duració: 4 anys des de l’inici de la prestació del servei
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 1621.22700 del pressupost vigent
de despeses en la quantitat que corresponga a 2017 i habilitar l’aplicació corresponent
per a 2018
TERCER. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i
ratificar la devolució de la garantia provisional per ells prestada.
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QUART. Notificar a JOAQUIN LERMA S.A, adjudicatari del contracte, el present acord i
citar-li per a la signatura del contracte que tindrà lloc no més tard dels quinze dies
següents a aquell en què es reba la notificació de l’adjudicació.
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant i en la seu
electrònica de l'Ajuntament, i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província en el
termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data del present Acord.
SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

2. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PRESTACIÓ SERVEI ARREPLEGA FEM. APROVACIÓ DEFINITIVA
Es somet a la consideració del ple la següent proposta dictaminada favorablement per la
comissió de comptes en la seua sessió de data 28/12/2017:
“L’ajuntament ple en sessió de data 9/11/2017, va acordar:
“Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
del servei d’arreplega de fem d'acord amb la proposta dictaminada per la comissió especial de comptes i
transcrita anteriorment.
Segon. Sotmetre a informació pública, per terme de 30 dies, mitjançant edicte que s'haurà de publicar en el
tauler d'anuncis, página web municipal i en el BOP de València perquè els interessats puguen examinar
l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes.
Tercer. Que s'adone al ple de les reclamacions, que si escau, es formulen, que es resoldran amb caràcter
definitiu. En el cas que no existisquen reclamacions, l'acord provisional s'entendrà definitivament aprovat
sense necessitat d'adoptar un nou acord.
Quart. Publicar l'acord definitiu, si escau, i el text íntegre de les modificacions en el BOP de València, a partir
del qual entraran en vigor, sent possible la seua impugnació jurisdiccional.”

Atès que s’ha comprovat que no s’ha tingut en compte la tarifa per OFICINA FARMÀCIA,
específica, i que està establerta en 85,20 euros.
Atès que en la proposta de modificació, aprovada per l’Ajuntament Ple en la sessió del
dia 9 de novembre de 2017, s’inclou la següent tarifa:
TARIFA 2

Oficinas varias, farmacias
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Atès que per criteris d’igualtat cal aplicar la mateixa baixa que a la resta de tarifes, es
proposa d’ofici la modificació de la tarifa 2, quedant del següent literal:
Tarifa 2a. Oficinas varias, agencias de viaje, oficinas de
construcción, promoción inmobiliaria, despachos profesionales,
estancos, quioscos y similares
Tarifa 2b: Oficina farmacia

121,75 euros
48,40 euros

I aprovar definitivament la modificació de l’ordenança.
Atès que durant el periode d’informació pública (BOP 218, 14-11-2017) no s’han formulat
al·legacions ni reclamacions
Sotmesa a votació la proposta dictaminada per la comissió de comptes, l’Ajuntament Ple
en votació ordinària, i amb els cinc (5) vots a favor del Partit Popular, cap en contra i
quatre (4) abstencions del grup Compromís, dels nou membres presents dels nou que
de fet i de dret integren la Corporació Municipal, ACORDA:
PRIMER. Aprovar amb caràcter definitiu la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació del servei d’arreplega de fem consistent en la modificació de
l’article 6 i que íntegrament es transcriu com annex 1 a este acord.
SEGON. Publicar aquest acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l'Ordenança
fiscal reguladora de la taxa en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu
electrònica d'aquest Ajuntament i portal de transparencia.
Artículo 6 queda redactado del siguiente literal:

TARIFAS

DESCRIPCIÓN

TARIFA 1

Vivienda

TARIFA 2

Tarifa 2a. Oficinas varias, agencias de viaje, oficinas de construcción,
promoción inmobiliaria, despachos profesionales, estancos, quioscos y
similares
Tarifa 2b. oficina farmacias

CUOTA
45,25 €
121,75 €
48,40 €

Bancos y entidades financieras

356,33 €

TARIFA 4.1

Establecimientos de restauración hasta 300 m2

255,37 €

TARIFA 4.2

Establecimientos de restauración más de 300 m2

TARIFA 3

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

255,37€ +
1.00€/m2 exc

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
TARIFA 5.1

Comercio alimentación hasta 300 m2

TARIFA 5.2

Comercio alimentación más de 300 m2

TARIFA 6.1

Industrias, talleres hasta 500 m2

TARIFA 6.2

Industrias, talleres más de 500 m3

TARIFA 7.1

Consultorios médicos,... hasta 300 m2

TARIFA 7.2

Consultorios médicos,... más de 300 m2

TARIFA 8

Garajes, aparcamientos

TARIFA 9

Locales comerciales sin actividad

213,80 €
213,80€ +
2.50€/m2 exc
255,37 €
255,37€ +
1.00€/m2 exc
213,80 €
213,80€ +
1.00€/m2 exc
1.13€/plaza

Liquidación adicional de grandes productores de residuos.
Todos los grupos de tarifas quedan encuadrados dentro de una producción media diaria
igual o inferior a 50 kg/día.
Cualquiera de las tarifas anteriores, si se observa que la generación de residuos fuera
superior a la media de 50 kg/día, se practicará una liquidación adicional específica
denominada “Grandes Productores”.
El procedimiento de cálculo será el siguiente:
1º) Calculo de la media de producción anual, que se obtendrá a partir de la media matemática de
los pesajes efectuados

2º) Calcular del coeficiente de gran productor (IGP) mediante la siguiente expresión

/ 40

=

3º) Cálculo de la tasa para la actividad (T) según lo indicado en la tabla del artículo 6 en euros
4º) Cálculo de la liquidación adicional específica de grandes productores mediante la siguiente

=

(

− 1)

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

118,77 €

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
3. ANULACIÓ PUNT 3 ACORD AJUNTAMENT PLE 18/04/2017 DETERMINACIÓ
SERVEIS PÚBLICS ESENCIALS
Es dona compte al ple de la següent proposta:
“Atès que l’ajuntament ple en sessió de 18/04/2017 va acordar:
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.”

Atès que en data 30/11/2017, registre d’entrada número 1755, la Delegació del Govern
en la Comunitat Valenciana, requereix formalment a l’Ajuntament de Ròtova per a que en
el termini d’un mes procedisca a l’anulació de l’acord transcrit anteriorment i acordat en la
sessió del dia 18 abril de 2017
De conformitat amb la normativa d’aplicació es proposa al Sr. Alcalde per a que s’incloga
en el proper ple a celebrar la següent proposta d’acord:
Primer. Anular i deixar sense efecte el punt 3 de l’acord adoptat en la sessió del dia 18
abril de 2017 i que es trancriu:
“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 determinar de forma razonable el grado de esencialidad de los
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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”
Ròtova, 5 de desembre de 2017.El secretari.Honori Colomer Gandia”

Sotmesa a votació la proposta, l’Ajuntament Ple en votació ordinària, i per unanimitat
dels nou membres presents, dels nou que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDA
Primer. Anular i deixar sense efecte el punt 3 de l’acord adoptat en la sessió del dia 18
abril de 2017 i transcrit anteriorment.
Segon. Donar trasllat d’este acord a la delegació del Govern.

4. MOCIÓ VIOLÈNCIA DE GENERE
Per la Sra. Àngela Plá, es dona compte al ple de la següent moció presentada en
representació del seu grup municipal:
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“MOCIÓ 25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Angela Pla Faus portaveu del Grup Municipal Partit Popular de l’Ajuntament de Ròtova, a l’empara del que
preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i de conformitat amb el que diuen els articles 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals; presenta la següent proposta de resolució perquè s’inclogui en el ordre del dia de la propera sessió
ordinària del Ple que es convoque, als efectes del seu debat i votació.
En el que portem de 2017, han estat assassinades 47 dones i 5 menors, i encara hi ha més assassinats de
dones en investigació. Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de terrorisme
masclista que continuen sotmetent a les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una
greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat.
Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema heteropatriarcal, present a
totes les estructures de la societat, que tolera la desigualtat i resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre
cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris
i sexistes.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25
de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les dones. Una data que ha de
servir, no sòls per a la reflexió per part de tota la societat, sinó també per a la renovació dels esforços per
part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquesta xacra.
Any rere any venim denunciant les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les
desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, i
que malgrat aquestes reiterades declaracions, lluny de minvar, va augmentant amb xifres que necessiten
molt més que una reflexió puntual i una adhesió nominal qual s’apropa aquesta data.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, en aquest any hem de celebrar el naixement
primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere així com del Pacte Estatal.
El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte polític i social que
suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques desenvolupades per la Generalitat
Valenciana, són: garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat,
coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles i fills
així com la sociabilització per tal que aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte polític i tinga
una dotació de pressupost estable en les mesures per poder desenvolupar i implementar els objectius
consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques,
universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.
El pacte estatal contempla 200 mesures amb 1000 milions d’euros per als primers cinc anys. Una de les
mesures més remarcable és la de la creació de protocols en l’atenció primària i sanitària i en les urgències
per tal que els metges puguen contribuir a detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos tal
com ja es fa a la Comunitat Valenciana. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els
nivells educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes,
treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica al professorat.
Però, tal com hem dit, encara queda molt per fer a tots els nivells. Els Ajuntaments i les Diputacions
provincials en ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que han de donar una
resposta més ràpida i eficaç a aquesta xarxa social. En aquest sentit, aquest Ajuntament vol reafirmar el seu
compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.
És per tot això que presentem al ple les següents propostes:
Este Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per
violència de gènere i expressa les seues condolences a les seues famílies i amistats, al temps que expressa
el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquesta violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i
declara la tolerància zero amb els maltractadors.
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Este Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la
desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través
de les seues regidories. Per això, Insta al govern d’Espanya a modificar la Llei de Règim Local per tal que
els ajuntaments participen de les competències en promoció de la igualtat entre dones i homes i en matèria
de violència de gènere.
Així mateix, es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de
campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de
la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, este Ajuntament es compromet a no
subvencionar actes en les quals l’entitat organitzadora utilitze el cos de la dona de forma sexista com a
reclam publicitari.
Este Ajuntament es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i
Masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per tal d’aconseguir el major nombre possible d’adhesions a
aquest document.
Aquest Ajuntament promourà la formació de les nostres jóvens en el sistema educatiu amb la perspectiva de
gènere en tots els nivells, etapes i graus per a fomentar el respecte des de la coeducació i la igualtat efectiva
entre hòmens i dones com la millor estratègia preventiva de la violència de gener i qualsevol altra forma de
dominació associada.
Es donarà trasllat d’aquests acords a les associacions del poble així com es farà difusió en tots els mitjans
municipals de comunicació.
Notificar l’adopció de la present Moció a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Ròtova, 13 de novembre de 2017. L’alcalde/ssa o El/la portaveu del Grup Municipal. Angela Pla Faus.
La Sra. Isabel Pérez, del grup municipal de Compromís proposa que s’afegisca a la
moció el següent contingut:
Així mateix, es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de
campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de
la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, este Ajuntament es compromet a no
subvencionar actes en les quals l’entitat organitzadora utilitze el cos de la dona de forma sexista com a
reclam publicitari, incloent la difusió de textos, imatges i/o cançons que fomenten o justifiquen la
violència cap a les dones, les discriminen o les representen com objectes sexuals."
Sotmesa a votació la proposta, l’Ajuntament Ple en votació ordinària, i per unanimitat
dels nou membres presents, dels nou que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDA
Primer. Aprovar en tots els seus termes la moció presentada amb la inclusió de la
proposta del grup de Compromís transcrita anteriorment, quedant la moció del literal que
es transcriu a l’annex 1.
Annex 1
En el que portem de 2017, han estat assassinades 47 dones i 5 menors, i encara hi ha més assassinats de
dones en investigació. Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de terrorisme
masclista que continuen sotmetent a les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una
greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat.
Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema heteropatriarcal, present a
totes les estructures de la societat, que tolera la desigualtat i resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre
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cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris
i sexistes.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25
de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les dones. Una data que ha de
servir, no sòls per a la reflexió per part de tota la societat, sinó també per a la renovació dels esforços per
part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquesta xacra.
Any rere any venim denunciant les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les
desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, i
que malgrat aquestes reiterades declaracions, lluny de minvar, va augmentant amb xifres que necessiten
molt més que una reflexió puntual i una adhesió nominal qual s’apropa aquesta data.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, en aquest any hem de celebrar el naixement
primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere així com del Pacte Estatal.
El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte polític i social que
suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques desenvolupades per la Generalitat
Valenciana, són: garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat,
coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles i fills
així com la sociabilització per tal que aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte polític i tinga
una dotació de pressupost estable en les mesures per poder desenvolupar i implementar els objectius
consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques,
universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.
El pacte estatal contempla 200 mesures amb 1000 milions d’euros per als primers cinc anys. Una de les
mesures més remarcable és la de la creació de protocols en l’atenció primària i sanitària i en les urgències
per tal que els metges puguen contribuir a detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos tal
com ja es fa a la Comunitat Valenciana. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els
nivells educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes,
treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica al professorat.
Però, tal com hem dit, encara queda molt per fer a tots els nivells. Els Ajuntaments i les Diputacions
provincials en ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que han de donar una
resposta més ràpida i eficaç a aquesta xarxa social. En aquest sentit, aquest Ajuntament vol reafirmar el seu
compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.
És per tot això que presentem al ple les següents propostes:
Este Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per
violència de gènere i expressa les seues condolences a les seues famílies i amistats, al temps que expressa
el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquesta violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i
declara la tolerància zero amb els maltractadors.
Este Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la
desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través
de les seues regidories. Per això, Insta al govern d’Espanya a modificar la Llei de Règim Local per tal que
els ajuntaments participen de les competències en promoció de la igualtat entre dones i homes i en matèria
de violència de gènere.
Així mateix, es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de
campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de
la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, este Ajuntament es compromet a no
subvencionar actes en les quals l’entitat organitzadora utilitze el cos de la dona de forma sexista com a
reclam publicitari, incloent la difusió de textos, imatges i/o cançons que fomenten o justifiquen la violència
cap a les dones, les discriminen o les representen com objectes sexuals
.
Este Ajuntament es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i
Masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per tal d’aconseguir el major nombre possible d’adhesions a
aquest document.
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Aquest Ajuntament promourà la formació de les nostres jóvens en el sistema educatiu amb la perspectiva de
gènere en tots els nivells, etapes i graus per a fomentar el respecte des de la coeducació i la igualtat efectiva
entre hòmens i dones com la millor estratègia preventiva de la violència de gener i qualsevol altra forma de
dominació associada.
Es donarà trasllat d’aquests acords a les associacions del poble així com es farà difusió en tots els mitjans
municipals de comunicació.
Notificar l’adopció de la present Moció a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

5. PROPOSTA CONVENI AMB SGAE.
Pel Sr. Secretari es dona compte de la proposta que es somet a la consideració del ple
per a la seua aprovació i que va ser dictaminada favorablement per la comissió
permanent de comptes i hisenda del dia 28/12/2017 consistent en la adhesió de
l’Ajuntament de Ròtova al conveni subscrit entre la FVMP i la SGAE en 2010, i així poder
adherir-se a la tarifa plana de la SGAE per import de 1335 euros més l’IVA corresponent
per totes les actuacions en el municipi de Ròtova en 2018.
Vista la proposta del departament de cultura i la documentació que obra a l’expedient
referent al conveni a signar i adhesió al conveni de la FVMP

Sotmesa a votació la proposta, l’Ajuntament Ple en votació ordinària, i per unanimitat
dels nou membres presents, dels nou que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDA:
Primer. L’Ajuntament de Ròtova s’adhereix al conveni subscrit entre la FVMP i la SGAE
en 2010.
Segon. Adherir-se a la tarifa plana de la SGAE per import de 1335 euros més l’IVA
corresponent, per totes les actuacions en el municipi de Ròtova en 2018.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde per a la firma dels documents escaients per a dur a terme
este acord.

6. PROPOSTA RECOLÇAMENT DECLARACIÒ ESCALDÀ COM A BIC
IMMATERIAL DEL PATRIMONI VALENCIÀ
Es dona compte al ple de la proposta de la regidoria de cultura de donar suport i
recolzament a la declaració de l’escaldà com a BIC IMMATERIAL DEL PATRIMONI
VALENCIÀ. El recolzament s’ha demanat per l’associació dels riuraus a les poblacions
sòcies de la ruta dels riuraus, associació de la que forma part el municipi de Ròtova.
Vista la documentació que s’aporta a l’expedient i que justifica la proposta de declaració
de l’escaldà com a BIC IMMATERIAL DEL PATRIMONI VALENCIÀ
Vista la candidatura com Bé d’Interès Cultural de l’Escaldà, manifestació representativa
de la cultura i de la manera de vida tradicional dels valencians, impulsada por l’ EATIM
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de Jesús Pobre, i de conformitat amb el que disposa en l’article 26.2 i 45 de la Llei
4/1998 de 11 de juny de la Generalitat, de Patrimoni Cultural Valencià.
Sotmesa a votació la proposta, l’Ajuntament Ple en votació ordinària, i per unanimitat
dels nou membres presents, dels nou que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDA
Primer. Donar suport i recolzament a la declaració de l’escaldà com a BIC IMMATERIAL
DEL PATRIMONI VALENCIÀ.
Segon. Remetre certificat d’ aquest acord a l’EATIM de Jesús Pobre per a la tramitació
de la declaració de l’Escaldà com a BIC immaterial del patrimoni valencià.

7. EXPEDIENT IVACE (AJUDES INDUSTRIALITZACIÓ PER A 2017)
Es dona compte al ple de la següent proposta d’acord dictaminada favorablement per la
comissió permanent de comptes i hisenda celebrada el dia 28 de desembre i de la qual
es transcriu a part dispositiva:
“PRIMER.- Aprovar la certificació número 1 i última de l'obra MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LES MASES, expedida per la
tècnica directora de l'obra i supervisada pel tècnic municipal en la qual s'acredita que s'han executat les
obres pels següents imports: DOS-CENTS DOTZE MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU AMB DENAU
CÈNTIMS IVA inclòs (212.239,19 (base imposable 175.404,29.-euros i IVA per import de 36.834,90.-euros) i
la memoria que ide la certificació d’ob

SEGON. Aprovar la factura emitida per import total de DOS-CENTS DOTZE MIL DOS-CENTS TRENTANOU AMB DENAU CÈNTIMS IVA inclòs. Número factura 00171282, número serie 2017/AB, de fecha
28/12/2017, emitida per Instalaciones Manuel Garcia SL (IMAGA) CIF B-96383856
TERCER. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 422.60900
del vigent pressupost de despeses de 2017.
QUART. Notificar aquest acord a l'interessat i donar trasllat a la intervenció municipal a l'efecte d'executar
les operacions comptables corresponents.”
Atès que l’ajuntament ple en sessió del dia 15/12/2017 va adoptar el següent acord (part
dispositiva):
PRIMER. Adjudicar a l'empresa INSTALACIONES MANUEL GARCIA S.L (IMAGA), NIF B96383856, del
contracte d'obres de “MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LES MASES” per procediment negociat sense publicitat
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 422.60900 del pressupost vigent de despeses
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TERCER. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, l'adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la
garantia provisional per ells prestada (si és el cas).
QUART. Notificar a INSTALACIONES MANUEL GARCIA S.L (IMAGA), NIF B96383856, adjudicatari del
contracte, el present acord i citar-li per a la signatura del contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament de Ròtova a
les 12 hores del dia 15 de desembre de 2017.
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte d'obres de MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LES MASES en el Perfil de
contractant, i en el portal de transparència de l’Ajuntament
SISÈ. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra
ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut [o Estudi Bàsic de Seguretat] del Projecte per a la seua aprovació per
l'Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut [o Director Facultatiu de les Obres] i la seua
posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de
l'obra.
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre”
Vista la certificació d’obra número 1 i última de l'obra MEJORA, MODERNIZACIÓN Y
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL
LES MASES, expedida per la tècnica directora de l'obra i supervisada pel tècnic
municipal en la qual s'acredita que s'han executat les obres pels següents imports: DOSCENTS DOTZE MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU AMB DENAU CÈNTIMS IVA inclòs
(212.239,19 (base imposable 175.404,29.-euros i IVA per import de 36.834,90.-euros) i la
memoria que acompaña a la certificació
Vistes les directrius que regulen la convocatòria de les ajudes objecte d’aquest expedient
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de la proposta dictaminada favorablement per
la comissió permanent de comptes i hisenda i transcrita anteriorment, l’Ajuntament Ple
en votació ordinària i per cinc (5) vots a favor del grup municipal del Partit Popular, i
quatre (4) vots en contra del grup Compromís, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la certificació número 1 i última de l'obra MEJORA,
MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN EL
POLÍGONO INDUSTRIAL LES MASES, expedida per la tècnica directora de l'obra i
supervisada pel tècnic municipal en la qual s'acredita que s'han executat les obres pels
següents imports: DOS-CENTS DOTZE MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU AMB DENAU
CÈNTIMS IVA inclòs (212.239,19 (base imposable 175.404,29.-euros i IVA per import de
36.834,90.-euros) i la memoria que ide la certificació d’ob
SEGON. Aprovar la factura emitida per import total de DOS-CENTS DOTZE MIL DOSCENTS TRENTA-NOU AMB DENAU CÈNTIMS IVA inclòs. Número factura 00171282,
número serie 2017/AB, de fecha 28/12/2017, emitida per Instalaciones Manuel Garcia SL
(IMAGA) CIF B-96383856
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TERCER. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 422.60900 del vigent pressupost de despeses de 2017.
QUART. Notificar aquest acord a l'interessat i donar trasllat a la intervenció municipal a
l'efecte d'executar les operacions comptables corresponents.

8. PRESSUPOST GENERAL 2018
Pel Sr. Secretari es dona compte al ple de la proposta dictaminada favorablement, amb
els vots a favor del grup municipal del PP i l’abstenció del grup municipal de Compromís,
per la comissió informativa permanent de comptes i hisenda celebrada el dia 28 de
desembre de 2017, que es sotmet a la consideració del ple i que es transcriu literalment:
“EXPEDIENT PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

Format per l’Alcaldia-Presidència el Pressupost General per a l'exercici 2018, conforme
determinen els articles 168 del RDL 2/2004, de 5 de Març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals i l'article 18.4 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, així com el previst en la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'Abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que el Projecte de Pressupost General de l'Ajuntament de Ròtova per a l'exercici
2018 s'ha format d'acord amb la normativa continguda als articles 22, 75 i 90 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, articles 126 i 127 del RDL
781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local, articles 162 a 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el RDL 5/2015 de 30
d'octubre que aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei orgànica
2/2012 de 27 d'Abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seua
aplicació a les entitats locals, així com altres normes concordants o unes altres que
siguen d’aplicació, i vistos els Informes de Secretaria Intervenció que obren a l’expedient,
es proposa elevar al PLE DE LA CORPORACIÓ l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Quedar assabentat de l'expedient sobre Pressupost General de l'exercici
2018, així com de quants antecedents, informes i documents consten en el mateix, i
especialment els informes emesos per la secretària Intervenció i relatius a l'anàlisi
d'estabilitat pressupostària, objectiu de deute i a la fiscalització de l'expedient, i en la
seua conseqüència aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici de 2018,
integrat pel de la pròpia Corporació i el de l'Organisme Autònom Administratiu Escola
Municipal de Música Mestre Villar, les seues bases d'execució, programes d'inversió i
fonts de finançament, relació de llocs de treball i plantilla de personal amb les seues
modificacions puntuals i altra documentació que integren l'expedient, fixant les despeses
i ingressos en les xifres que per capítols s'expressen de forma detallada a continuació:
1.1 Ajuntament
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Despeses
CAPÍTULO I

367.864,50

CAPÍTULO II

411.450,50

CAPÍTULO III

24.475,00

CAPÍTULO IV

22.950,00

CAPITULO V

10.000,00

CAPÍTULO VI

148.855,00

CAPÍTULO VII

0,00

CAPÍTULO VIII

0,00

CAPÍTULO IX

304.435,00

GASTOS CORRIENTES (1-5)

836.740,00

GASTOS DE CAPITAL (6-9)

453.290,00

GASTOS NO FINANCIEROS (1-7)

985.595,00

GASTOS FINANCIEROS (8-9)

304.435,00

TOTAL

1.290.030,00

Ingressos
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS NO FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL

571.100,00
15.000,00
141.630,00
409.545,00
3.900,00
0,00
148.855,00
0,00
0,00
1.141.175,00
148.855,00
1.290.030,00
0,00

1.290.030,00

1.2 EEMM
Despeses
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CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX

17.990,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL

21.990,00

GASTOS NO FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

21.990,00
0,00

TOTAL

21.990,00

0,00

Ingressos
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV

0,00
0,00
12.240,00
9.750,00

CAPÍTULO V

0,00

CAPÍTULO VI

0,00

CAPÍTULO VII

0,00

CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX

0,00
0,00

INGRESOS CORRIENTES

21.990,00

INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS NO FINANCIEROS

0,00
21.990,00

INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL

0,00

21.990,00

SEGON.- Aprovar la Plantilla de Personal i Relació de llocs de treball de l'Entitat Local i
de l'Organisme Autònom Administratiu Escola Municipal de Música i les seues
modificacions, els quadres de retribucions del personal funcionari i laboral que figuren en
l'expedient del pressupost, facultant al Sr. Alcalde de conformitat amb la legislació vigent
per a regularitzar les quanties individuals del complement específic del personal
funcionari i, per homologació, del personal laboral, així com per al complement de
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productivitat; s'indica expressament que no hi ha increment en les retribucions respecte
a l'exercici de 2017 per no haver-se aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat
per a l'exercici de 2018. S'acompanyen com a annexos I i II la relació de llocs de treball i
plantilla de personal de l'Ajuntament de Ròtova, i com a annex III la plantilla de personal
del OOAA Escola Municipal de Música Mestre Villar.
TERCER.- Exposar al públic el pressupost inicialment aprovat en el tauló d'edictes
municipal i en el BOP de València, durant el termini de 15 dies, a comptar des de
l'endemà al de la seua publicació. Durant el referit termini els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant l'Ajuntament ple.
QUART. Considerar definitivament aprovat el pressupost si durant el període
d'informació pública no es presenta cap alꞏlegació o reclamació, sense necessitat
d'adoptar nou acord, fent-ho constar el Sr. Alcalde.
CINQUÈ. Donar trasllat d'aquest acord a la Delegació del Govern a la Comunitat
Valenciana i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma i publicar en la pàgina web
de l'Ajuntament portal de transparencia.

ANEXO I
PLANTILLA DE PERSONAL 2018
1.- AJUNTAMENT DE RÒTOVA

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

Número
places

Grup

Escala
o Sector

Subescala

Clase

Secretaria Intervención

1

A1

HN

Secretaria

Secretaria
Intervención

Técnico Superior

1

A1

AG

Técnica

Superior

Administrativo

1

C1

AG

Administrativa

Administrativa

Auxiliar

2

C2

AG-1
AG-1

Administrativa

Auxiliar

Técnico Medio cultura

1

A2

AE

Técnica

Técnico medio

DENOMINACIÓ

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

Categoría

TAG
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DENOMINACIÓ

Agente Policia Local

Número
places

Grup

Escala
o Sector

2

C1

AE

Subescala

Clase

Categoría

Servicios
Especiales

Policía Local

Agente

B) LABORALS
DENOMINACIÓ DEL LLOC

NÚMERO
LLOCS

TITOLACIÓ EXIGIDA

Maestra
Escuela Infantil

1

Limpiadoras

2

Certificado
escolaridad

Operario servicio municipales
mantenimiento instalaciones

1
1

Certificado escolaridad
Graduado escolar

OBSERVACIONS

Maestro/a
especialista en
Educación infantil

C) LABORAL TEMPORAL

DENOMINACIÓN

NÚMERO DE PUESTOS

EDUCADOR/A ESCUELA INFANTIL

1

PERSONAL SERVICIOS VARIOS ( CENTRO MÉDICO)

1

TASOC
1

ANEXO II

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2017
A) FUNCIONARIS
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N

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

GRUP

CD

TIPO
LLOC

Secretari
Interventor

1

HN

Secretaria

Secretaria
Intervenció

A1

26

Singularitzat

Concurs
(MAP)

Tècnic
Administració
General

1

AG

Tècnica

Superior

A1

26

Singularitzat

DENOMINACIÓ

OBSERVACIONS

CONEIXEMENTS
ESPECIFICS

Grau mitjà
Valencià

Mèrits específics
lloc treball

Concurs oposició

Grau Mitjà
Valencià

Mèrits específics
lloc treball

Promoció
interna.
S’amortitzarà
una plaça
aux. admin

Batxiller superior, o
equivalent

Realitza
funcions jutjat
pau

Graduat Escolar, FP 1

FORMA PROVISSIÓ

Administratiu

1

AG

Administrativa

Administ

C1

19

No singularitzat

Concurs
oposició

Auxiliar
administratiu

1

AG

Administrativa

Auxiliar

C2

18

No Singularitzat

Oposició

Auxiliar
administratiu

1

AG

Administrativa

Auxiliar

C2

18

No Singularitzat

Oposició

Tècnic Cultural (
gestió turística,
cultural i
patrimoni)

1

AE

Tècnica

Medio

A2

19

Policia
Local

C1

20

Policia
Local

C1

16

Singularitzat

Concurs oposició

Singularitzat

Agent Policia
Local

1

AE

Serveis
Especials

Agent Policia
Local

1

AE

Serveis
Especials

Oposició

Singularitzat

Oposició

Vacant

Grau Mitjà
Valencià
Comissió
serveis

Gestió programa
comptabilitat
municipal
intervenció
Mèrits específics
lloc treball

- cap del cos
de la policia
local.
Comissió
serveis
-

-

-

TITOLACIÓ

Llicenciat dret, CC Polítiques i
Sociologia
Llicenciat Dret

Graduat Escolar, FP 1

Diplomat universitari

Batxiller superior, o
equivalent, accés majors
25 anys
Batxiller superior, o
equivalent, accés majors
25 anys

B) LABORALS FIXE

DENOMINACIÓ

N

NOM

GRUP

F OR MA
PROVISSIÓ

Mestra escola
infantil

1

MESTRE
/A

Homologació
grup A-2 func.

Concurs
oposició

Netejadores

2

Netejador
es

Homol. E

Concurs

Operari serveis
manteniment
instal·acions

2

Peó

Homol. E

Concurs
oposició

TITOLACIÓ

-

Mèrits específics
lloc de treball.

Consolidació
ocupació
Grau
elemental
Valencià.

Mestra especialista E.I
Certificat escolaritat

Mèrits específics
lloc de treball.

Observacions.

Certificat escolaritat

C) LABORAL TEMPORAL
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Adecuació RD 4/2012.
Pla finançament
Adecuació RD 4/2012.
Pla finançament
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DENOMINACIÓ

N

NOM

GRUP

F OR MA
PROVISSIÓ

Tècnic
educació
infantil

1

Educador/a

C1 (homolog).

Concurs
oposició

Serveis varis,
centre médic

1

Observacions.
Curs escolar

Mèrits específics
lloc de treball.

Tècnic EI

Certificat escolaritat

TASOC

TASOC

C1

Tècnic superior
animació socio cultural

Borsa treball

Obra o servei, augment
alumnes
Adecuació RD 4/2012. Pla
finançament
Equivalent CD 18

ANEXO III

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA MESTRE VILLAR
PLANTILLA DE PERSONAL 2018
A) FUNCIONARIS DE CARRERA
Cap
B) PERSONAL LABORAL
LABORAL FIXE
Cap
LABORAL TEMPORAL

LABORAL TEMPORAL
Mestres: llenguatge musical, clarinet,
flauta, oboe, saxo, percussió, trompa,
trompeta, trombó, tuba, cant, piano,
cor, violí, violoncello i dolçaina

LLOCS
16

VACANTS
9

OBSERVACIONS
PROFESSOR
DE
MÚSICA
(TÍTOL
PROFESSIONAL
DE
MÚSICA)
EN
LA
ESPECIALITAT ESPECÍFICA
EN FUNCIÓ DE LA MATRÍCULA
LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL

Sotmesa a votació la proposta dictaminada per la comissió de comptes i transcrita
anteriorment, l’Ajuntament ple, en votació ordinària i per cinc (5) vots a favor del grup
municipal del PP i quatre (4) vots en contra del grup municipal de Compromís, aprova en
tots els seus termes la proposta dictaminada per la comissió de comptes el 28 de
desembre de 2017 i transcrita anteriorment.
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I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde a les 22 hores del dia de hui, vint-inou de desembre de 2017, va donar per finalitzada la sessió del ple, de la que jo com a
secretari done fe d’allò que s’ha tractat en esta acta.
Ròtova, 2 de gener de 2018. El secretari. Honori Colomer Gandia.

Diligència per fer constar que esta acta ha sigut aprovada per acord de l’ajuntament ple
en la sessió celebrada el dia 29 gener de 2018.
El Secretari. Honori Colomer Gandia
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