AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 20 DE MAIG DE 2015
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
PP (ALCALDE)
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
PP
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
PP
D. XAVIER ARTÉS CÍSCAR
PP
DÑA. MARIA LUISA CÓCERA GÓMEZ
PP
D. JORDI PUIG MUÑOZ
COMPROMÍS PER RÒTOVA
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCÍA
COMPROMÍS PER RÒTOVA

EXCUSA ASSISTÈNCIA:
D. PERE MASCARELL CAMARENA
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

PP
COMPROMÍS PER RÒTOVA

SECRETÀRIA: actua com a secretària accidental Dña Mónica Espílez Feijóo,
Tècnica de Administració especial, serveis culturals, que ho fa com a secretària
accidental de l’Ajuntament.
En Ròtova, el dia 20 de maig de 2015, a les catorze hores i trenta minuts, al Saló
de sessions de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Alcalde D. Antonio García Serra,
assistits per la secretària accidental Dña. Mónica Espílez, es reuniren els regidors
i regidores que s’han relacionat prèviament per a celebrar sessió extrordinària i
urgent de l’Ajuntament Ple.
El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCION

DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA, Nº89/2015

En ejercicio de las facultades previstas en el art. 21.1.c de la Ley 7/85 y art. 80 R.O.F. (RD.
2568/86) HE RESUELTO convocar sesión Extraordinaria y Urgente el próximo miércoles 20
de mayo de 2015, a las 14:30 minutos, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de este
Ayuntamiento, y con el siguiente
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ORDEN DEL DIA:

1.- Ratificación de la urgencia.
2.- Aprobación certificación de obras número 3 CONSTRUCCIÓ DE DOS PISTES DE
PÀDEL, VESTUARIS I SERVICIS DE MENJAR I BEGUDA PER A L’ÀREA ESPORTIVA AMB
ELS SEUS CORRESPONENTS EQUIPAMENTS
3.- Expediente modificación créditos 2/2015
El motivo de la urgencia viene determinado por la necesidad de proceder a la aprobación
municipal de la certificación de la obra y dotar de crédito presupuestario determinadas
aplicaciones presupuestarias.”

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGENCIA.
De conformitat amb el Decret de convocatòria la urgència del Ple és la necessitat de
procedir a l'aprovació municipal de la certificació de l'obra i dotar de crèdit pressupostari
determinades aplicacions pressupostàries.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels set (7)
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.
El sr. Puig fa constar que podía haver-se convocat sense carácter d’urgència i realizar les
comissions informatives procedents.
La secretària informa “in voce” que no s’haveren cumplit els termes legals respecte de
temps i forma de convocatoria.

2.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚMERO 3 “CONSTRUCCIÓ DE
DOS PISTES DE PÀDEL, VESTUARIS I SERVICIS DE MENJAR I BEGUDA
PER A L’ÀREA ESPORTIVA AMB ELS SEUS CORRESPONENTS
EQUIPAMENTS”
Es dona compte de la proposta d’ aprovació de la certificació d’obra número 3
corresponent al mes d’abril de 2015, de l’obra “Construcción Pistas de pádel, vestuarios

y servicios de comida y bebida para el área deportiva con sus correspondientes
equipamientos”, expedida pel tècnic director de l’obra en la que s’acredita que s’han
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realitzat obres per valor de 47.025’55 euros (base: 38.864’09, IVA 8.161’46 €) per la
mercantil adjudicatària de les obres PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA

Sotmesa a la proposta a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per
unanimitat dels set (7) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret
integren la Corporació Municipal, ACORDEN
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra numero 3, de l’obra “Construcción
Pistas de pádel, vestuarios y servicios de comida y bebida para el área
deportiva con sus correspondientes equipamientos”, expedida pel tècnic
director de l’obra en la que s’acredita que s’han realitzat obres per valor de 47.025’55
euros (base: 38.864’09, IVA 8.161’46 €) per la mercantil adjudicatària de les obres
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA

SEGON.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària
corresponent de l’agrupació de pressupostos tancats.
TERCER.- Notificar este acord a l’adjudicatària de les obres i traslladar a la
intervenció municipal als efectes d’executar les operacions comptables
corresponents.
QUART.- Donar trasllat d’este acord a la Diputació de València als efectes de
justificació de l’ajuda concedida.
3.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 2/2015
Vista la proposta d’aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits
2/2015 competència del ple amb la concessió de crèdits extraordinaris i
suplement de crèdits en el pressupost de 2015 i que es financen amb la baixa
d'imports en una determinada aplicació pressupostària) amb el detall que
degudament diligenciat es troba en l'expedient i el detall del qual s'indica en
l'annex I d'este acord.
Obert torn d’intervencions el Sr. Puig pregunta sobre la causa que motiva
l’increment de les partides de manteniment de vials i de manteniment de
poliesportiu, piscina i pistes de pàdel i per què no es va contemplar al pressupost
general de l’Ajuntament per a 2015.
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El sr. Alcalde respon que les actuacions corresponen a les demandes existents
per part de les empreses del polígon, i que s’atenen en este moment i no abans
per la disponibilitat de crèdits pressupostaris i ofereix el Sr. Puig consultar els
informes tècnics que motiven la realització de les actuacions objecte de la
modificació de crèdits, la qual cosa és acceptada pel portaveu del grup
Compromís per Ròtova.
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per
unanimitat dels set (7) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret
integren la Corporació Municipal, ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 2/2015
competència del ple, amb la concessió de crèdits extraordinaris i suplement de
crèdits en el pressupost de 2015 i que es financen amb la baixa d'imports en una
determinada aplicació pressupostària amb el detall que degudament diligenciat
es troba en l'expedient i el detall del qual s'indica en l'annex I d'este acord.
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant 15 dies perquè els
interessats puguen formular les al·legacions i reclamacions que estimen
oportunes. Si no es produïxen reclamacions o al·legacions l'acord es considerarà
definitivament aprovat sense necessitat d'adoptar nou acord.
TERCER- 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.
ANNEX I
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS
APLICACIÓN
171.62900 Aparatos biosaludables
337.21200 Mantenimiento edificios
320.62900 Equipamiento educativo
450.21000 Mantenimiento viales
342.21200Mantenimiento polideportivo,
piscina pistas padel

CRÉDITO
INICIAL

9.750.3.000.0.7.500.8.000.-

AUMENTO

4.153.2.100.3.800.10.800.3.600.-
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CREDITO
DEFINITIVO

13.903.5.100.3.800.18.300.11.600.-
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Total créditos extraordinarios y
suplementos de crédito

24.453.-euros

Finançar els crèdits extraordinaris i suplements amb:
Baixa en l'aplicació següent:

APLICACIÓN
241.62300 Ascensor nave
324.48001 Aportación fondo social
Total DISMINUCIÓN

CRÉDITO
CREDITO
DISMINUCIÓN
INICIAL
DEFINITIVO
40.000.10.053.29.947
45.000.14.400.30.600.24.453.-euros

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde Antonio García Serra, a les
catorze hores i quaranta-cinc minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la
que jo, com a secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, 20 de maig de 2015
Diligència per a fer constar que la present acta ha sigut aprovada per acord
de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el deu de juny de dos mil quinze.

MONICA
|ESPILEZ|
FEIJOO
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