ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L´AJUNTAMENT PLE
EL DIA 1 d´ octubre de 2018
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d´ Actes de l´Ajuntament
1 d´ octubre de 2018
17:30

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENT: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe

Partit Popular

Ciutadans

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

Dª Raquel Argandoña López
D.Santiago Navarro Zaragoza
Dª. Paula Badía Lanáquera

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D. Rafael Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Puchol

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Regidors absents: Cap
Actua com a Secretària: Ylenia Díaz Morán

En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d'Actes de l'Ajuntament, el
dia 1 d'octubre de 2018, sent les 17.30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això sota la
Presidència del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit de la Secretària Ylenia Díaz Morán.
Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes consignats
en l'Ordre del dia.

1.- Aprovació acta anterior de data 10 de setembre de 2018
Acta núm. 12, convocatòria ORDINÀRIA de data 10/09/2018. Comença el Sr. Alcalde
preguntant si algun membre de la corporació ha de fer alguna observació a l'acta referenciada.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 17 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 6 del PP), i 3 abstencions de Riba-roja Pot
per no haver estat presents en dit ple, va acordar l'aprovació de l'acta.
Àudio: 01.mp3
Vídeo: http://videople.es/1146

2.- 3473/2018/GEN, COMPATIBILITAT JOSÉ GIL HERRERO
ASSUMPTE: ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR
Sr. JOSÉ GIL HERRERO PER A UN SEGON LLOC DE TREBALL EN SECTOR PRIVAT.
Vista la instància presentada per Sr. JOSE GIL HERRERO, en data 1 d'agost de 2018, amb
Número de registre 2018002261, en la qual exposa que "sóc treballador a l'Ajuntament de Riba-roja
de Túria dins de l'àrea d'Organització, Sistemes d'Informació i Comunicacions", sol·licitant
"Compatibilitat del lloc de treball per a realitzar la docència en el Centre Asunción de Ntra. Sra. de
Riba-roja de Túria, durant el curs 2018-2019, segons la documentació que s'adjunta".
Resultant que el sol·licitant és treballador d'aquesta Administració, amb la categoria
professional d'Auxiliar d'Informàtica (grup C2), personal funcionari interí a jornada completa, de 37,5
hores setmanals.
Considerant que l'Art. 145 del TRRL es remet en el règim d'incompatibilitats dels funcionaris
de l'Administració Local
a el que s'estableix amb caràcter general, en la Llei 53/1984
d'incompatibilitats i normes que es dicten per l'Estat per a la seua aplicació i que el Artº 2.1.c) de la
citada Llei 53/1984 inclou en el seu àmbit d'aplicació a tot el personal al servei de les Corporacions
Locals, precisant el 2.2 del mateix article que s'entén inclòs tot el personal, qualsevol que siga la
naturalesa jurídica de la relació d'ocupació, per punt es refereix a qualsevol classe de personal al
servei de l'Ajuntament, tant funcionaris com laborals.
Considerant que l'Art.14 de la Llei 53/1984, assenyala que l'exercici de qualsevol activitat
privada fóra de les Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat,
mitjançant resolució motivada que es dictarà en el termini de 2 mesos, corresponent al Ple de la
Corporació Local i que el reconeixement de compatibilitat, no podrà modificar la jornada de treball i
horari de l'interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic.
Considerant que l'Art. 16.4 de la citada Llei 53/1984, disposa que podrà reconéixer-se
compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades al personal que exercisca llocs de treball que
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comporten la percepció de complements específics, la quantia dels quals no supere el 30% de les
seues retribucions bàsiques, exclosos els conceptes que tinguen el seu origen en l'antiguitat, i per
això suposaria que el seu Complement Específic passarà de l'actual que és 312,53 euros/mes (30%
de la retribució bàsica sense antiguitat), és a dir, una reducció de 126,39 euros/mes en el seu
Complement Específic.
Vist l'informe del Subsecretari de l'Ajuntament de data 11 de setembre de 2018.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 19 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 2 de Ciutadans, 6 del PP i 3 de *Riba-roja Pot) i 1 en contra d'EUPV, va
acordar:
PRIMER.- Aprovar l'autorització de compatibilitat del treballador Sr. JOSÉ GIL HERRERO,
per a l'acompliment d'una segona activitat en el Centre docent Asunción de Ntra. Sra. de Riba-roja de
Túria, sense que aquesta puga afectar la jornada de treball i a l'horari del seu lloc de treball com a
Auxiliar d'Informàtica a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
SEGON.- Que es notifique l'acord a l'interessat, amb expressió dels recursos que
procedisquen, al Regidor de Recursos Humans, al departament de OSIC i a la Junta de Personal.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/1147

3.- 3367/2018/GEN, ACORD RELATIU A LA PRÒRROGA DE L'ACTUAL JUTGE DE PAU
TITULAR, MENTRE ES PROCEDISCA A l'ELECCIÓ DEL NOU
Acord relatiu a la pròrroga de l'actual Jutge de Pau Titular, mentre es procedisca a
l'elecció del nou.
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència en el qual consten els següents

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vist que en data 31/07/2018 amb núm. de Registre d'Entrada 2018011409, la Secretaria de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana comunica que estant pròxim el
cessament del Jutge de Paz titular d'aquesta localitat el 10/11/2018, s'ha de procedir a l'elecció de
persona que, reunint les condicions legals, siga nomenada per la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia per a exercir aqueix càrrec durant un període de 4 anys.
Segon.- Vist que per Provisió de data 14/08/2018 es va iniciar expedient sol·licitant a la Secretària
informe sobre la legalitat aplicable.
Tercer.- En data 20/08/2018 s'emet informe jurídic per la Sotssecretaria General.
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Quart.- Havent donat compte que en data 30/08/2018, es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província edicte per a la presentació de sol·licituds, acabant aquest termini el 21/09/2018.
Cinqué.- Tenint en compte que no existeix termini suficient per a la realització de tots els tràmits
necessaris per a l'elecció de nou Jutge de Pau Titular.
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Paz.
— Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.
— Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Sobre la base dels antecedents de fet i fonaments de dret,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
dels presents acorda:
PRIMER. - Sol·licitar la pròrroga de la Jutge de Pau Titular actual mentre es procedisca a l'elecció del
nou.
SEGON. - Remetre el present acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/1148

Durant l'inici del punt núm. 4 s'incorpora el Sr. Navarro Zaragozá del PP.
4.- 2172/2018/GEN, ACORDS QUE PROCEDISQUEN EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL
COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA, CORRESPONENT A
l'EXERCICI 2017
Vista el Compte General de l'exercici 2017, juntament amb tota la documentació annexa a aquesta,
segons la legislació vigent.
Vist l'informe d'intervenció núm. 346-2018 i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data
24 de juliol de 2018.
Vist que el Compte General de l'exercici 2017 ha estat exposada al públic mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de València núm. 149 de data 2 d'agost de 2018, durant quinze dies i
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huit més, i que durant el citat termini no han sigut presentades reclamacions, objeccions o
observacions.

De conformitat amb el que es disposa en l'art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 10 en contra de (7 del PP i 3 de Riba-roja
Pot), va acordar:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici 2017.
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que la integra, a la fiscalització
del Tribunal de Comptes, abans del 31 d'octubre de 2018, a través de la Plataforma de Rendició de la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana habilitada a tals efectes.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/1149

5.- 49/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE FELICITACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RIBAROJA DE TÚRIA ALS FESTERS DE LA VRG. DEL ROSARI, LA POLICIA LOCAL, LA GUÀRDIA
CIVIL, LA POLICIA DE LA GENERALITAT, PROTECCIÓ CIVIL LOCAL, OBRES I SERVEIS
D'AQUEST AJUNTAMENT, LA BANDA UNIÓ MUSICAL DE RIBA-ROJA DE TÚRIA I A TOTS ELS
QUE HAN COL·LABORAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES FESTES EN EL MUNICIPI.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE FELICITACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA ALS
FESTERS DE LA VRG. DEL ROSARI, LA POLICIA LOCAL, LA GUÀRDIA CIVIL, LA POLICIA DE LA
GENERALITAT, PROTECCIÓ CIVIL LOCAL, OBRES I SERVEIS D'AQUEST AJUNTAMENT, LA
BANDA UNION MUSICAL DE RIBA-ROJA DE TÚRIA, I A TOTS ELS QUE HAN COL·LABORAT EN
EL DESENVOLUPAMENT DE LES FESTES EN EL MUNICIPI EN EL 2018.
Com és habitual per part de la Corporació Municipal, creiem molt just que es reconega a tots
aquells que han col·laborat en el desenvolupament d'aquells esdeveniments que repercuteixen en el
nostre municipi.
En aquesta ocasió, es tracta de les Associacions i persones que han col·laborat en les festes
locals, i consultats els caps de departament afectats, que recullen l'activitats diverses tals com la
seguretat, activitats, obres i serveis etc, que van participar tant en les festes organitzades per
l'associació Festers Verge del Rosari (Fadrins 2018), popularment denominades com Fadrins, i les
patronals del Crist, en el present any, tinc a bé informar que s'han reduït de manera significativa els
incidents que es venien produint en aquestes festes.
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Les actuacions del conjunt de la Policia Local amb la Guàrdia Civil i la Policia Autonòmica,
tant en controls de trànsit com en punts estàtics han possibilitat l'augment de la seguretat de manera
notable durant les esmentades festes.
Cal destacar també la labor de l'agrupació de Protecció Civil Local, col·laborant amb
l'establiment de zones segures amb les Forces de Seguretat, així com de la pròpia organització del
Crist i els festers Fadrins 2018, la Banda Unió Musical de Riba-roja de Túria, Moros i Cristians, Penya
el Coet, Confraria del Crist, Club de Pilota i Falles de Riba-roja de Túria, que han disposat en tot
moment d'una actitud irreprotxable a l'hora d'executar les directrius que se'ls participaven des de la
Policia Local i tècnics municipals per al compliment de les resolucions d'alcaldia i altres disposicions
legals entorn de la festa.
Finalment, la labor dels Tècnics i personal de l'Auditori així com personal i alumnat i orquestra
del Conservatori de Música i Dansa i del departament d'obres i serveis, com a establiment de
senyalització i clausura dels llocs de concentració de gent entorn de les celebracions pròpies dels
actes festius, ha sigut fonamental per al bon funcionament de tals activitats, reconeixent des de
l'Alcaldia un servei i intensificació del treball molt notable per part d'aquest col·lectiu de treballadors
de l'Ajuntament
Tot aquest treball ha donat com a resultat un desenvolupament de les festes molt positiu i
amb una significativa participació, tant de veïns i veïnes del poble, com de visitants forans.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 13 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís i 5 del PP), 5 en contra (2 de Ciutadans i 3 de Riba-roja Pot) i 3
abstencions (1 EUPV, 2 del PP de la Sra. Badía Lanáquera i Sr. Navarro Zaragozá), i prèvia
acceptació de les esmenes presentades pel Sr. Castillo de Compromís, la Sra. Ruiz del PP i del propi
Alcalde va acordar:
Primer.- Reconéixer la labor dels col·lectius esmentats, felicitant a aquests, així com a tots els
veïns de Riba-roja de Túria.
Segon.- Fer extensiva la present felicitació a aquests.
Tercer.- Comunicar aquesta felicitació a través de la web Municipal
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1150

6.- 41/2018/PGRU, PROPOSICIÓ DE RIBA-ROJA POT PER UNA FESTIVITAT DEL 9 D'OCTUBRE
OBERTA A LA CIUTADANIA.
Proposició per una festivitat del 9 d'octubre oberta a la ciutadania.
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El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposició de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Cada 9 d'Octubre se celebra el dia de la Comunitat Valenciana en el qual es commemora l'entrada
del rei Jaume I a la ciutat de València en 1238. Encara que la celebració institucional contemporània
té el seu origen l'any 1976, va anar Jaume II d'Aragó el que va introduir la celebració d'aquesta data.
Per tant és una festa molt arrelada en la nostra història.
En la nostra localitat, com en moltes altres, la festivitat es commemora amb la tradicional baixada del
balcó i processó cívica de la Senyera per tota la localitat.
Fins a aquest moment, la baixada de la Senyera i el passeig de la mateixa ha sigut realitzat pels
regidors i l'Alcalde com a representants del poble de Riba-roja de Túria. No obstant això, pensem que
se li concedeix massa protagonisme als representants polítics ja que es tracta d'una processó cívica,
és a dir de la ciutadania, i per tant existeixen molts altres representants de la mateixa en res
relacionats amb la política sinó amb els moviments ciutadans, la cultura, l'esport, etc.
Per a nosaltres seria un honor que els veïns i veïnes que hagueren realitzat fets importants per al
municipi pogueren veure reconeguda la seua labor amb la possibilitat de poder baixar del balcó
consistorial, passejar i pujar de nou al mateix la Senyera de tots els valencians, sense perjudici del
paper que poguera correspondre-li als representants polítics.
Des d'aquest mateix consistori s'ha felicitat en nombroses ocasions a multitud de veïns i veïnes pels
seus assoliments esportius, científics i humans, i sabem que queden molts altres als quals no sempre
es pot felicitar però que realitzen un treball notable pels altres. Aquesta seria la forma d'aconseguir
reconéixer en part la seua labor.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1.- Que en la festivitat del 9 d'octubre es convide a persones de la societat civil que s'hagen destacat
pels seus assoliments esportius, culturals, científics o socials al fet que baixen del balcó, passegen i
pugen la Senyera en col·laboració amb els membres del Consistori.
2.- Que per a aquesta edició del 2018 siguen convidats a això a tots els veïns i veïnes que han sigut
felicitats pel consistori al llarg d'aquesta legislatura.
3.- Que per a pròximes edicions de la festivitat siga el Consell de Poble l'organisme encarregat
d'aprovar el llistat de persones a convidar per a l'acte.
4.- Es done publicitat d'aquest acord en els mitjans de comunicació municipals.
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El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 10 vots a
favor (7 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 11 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de
Ciutadans), va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/1151

7.- 46/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT DE LA MOCIÓ SOBRE EL
COMPLIMENT DE LES RESOLUCIONS DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, Moció sobre el compliment de les resolucions del Consell de
Transparencia.
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:

La Llei 2/2015 de 2 d'Abril de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana
de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu article 42.1 a) que la Comissió Executiva del Consell
de Transparència és l'òrgan competent per a resoldre les reclamacions que es presenten en matèria
d'accés a la informació pública de caràcter previ a la seua impugnació a la jurisdicció contenciós
administrativa.
Davant la falta d'informació que ve practicant l'Equip de Govern a preguntes que formula el Grup
Municipal Riba-Roja Pot en els Plens, i a les quals aquesta formació política té dret en la seua
condició de Regidors tal com es reconeix en l'article 77 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local i els articles 14 i 15 del Reial decret 2568/85 del Reglament d'Organització, Funcions i
Règim Jurídic de les Entitats Locals; el Grup Polític Riba-Roja Pot, amb data de 3 de Novembre va
presentar al Consell de Transparència, accés a la informació pública i Bon Govern de la Comunitat
Valenciana, dues reclamacions a l'empara del que es disposa en la Llei 2/2015 de 2 d'Abril.
Aquestes reclamacions es referien a:
-La falta de respostes per part de l'Equip de Govern a preguntes escrites presentades dins del
termini i en la forma escaient en el Ple de l'11 de Setembre del 2017
-La falta d'Informació que havia de figurar en el Portal de municipal de transparència com: Les
subvencions i ajudes públiques concedides, el cost de les campanyes de publicitat i promoció
institucional i en quins mitjans es fan aquestes campanyes, el text integre dels convenis
subscrits per l'Ajuntament, si s'han fet campanyes d'opinió i en el cas d'haver-se fet com ha
sigut el seu cost i resultat, etc...
Amb dues reclamacions han sigut estimades pel Consell de Transparència en data de 14 de Juny del
2018 i s'acompanyen a aquesta moció per a coneixement de tota la ciutadania. Comunicada la seua
resolució a l'Ajuntament de Riba-roja en data de 3 de Juliol del present any, instant-li en la primera
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que en el termini d'un mes donara resposta a les preguntes formulades en el Ple de l'11 de Setembre
del 2017 pel grup Polític Riba-roja Pot; en relació amb la segona, el Consell de Transparència
concedeix un termini de tres mesos perquè publique tots els epígrafs que requereix la Llei 2/2015 de
Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana en matèria de publicitat activa.
L'Equip de Govern ha fet cas omís a aquestes resolucions i en el seu lloc l'alcaldia emet una nota de
premsa sobre aquest assumpte que causa estupor i enrogiment (nota que s'acompanya a la moció).
En ella l'Alcalde reconeix la garrotada que ha rebut del Consell de Transparència per les seues
resolucions però desmenteix les mateixes i tatxa de: "no certs els arguments dels dictàmens emesos".
No content amb això amenaça amb litigar contra el mateix Consell de Transparència anunciant que
interposarà un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la
Generalitat Valenciana.
No podem oblidar que el Sr. Alcalde és el capdavanter de la Transparència en el seu partit, ocupant la
Secretària del Transparència del PSPV de la Comunitat Valenciana.
Hem de reconéixer que en matèria de Transparència s'han fet avanços en la gestió municipal que
abans no existien, tampoc existia la legislació actual, però es continua practicant-se l'obscurantisme
per part de l'Equip de Govern davant qüestions que no volen que siguen conegudes pels veïns.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
Primer: que es reconeguen les dues resolucions dictades pel Consell de Transparències, sobre les
reclamacions interposades pel grup polític Riba-roja Pot en data de 3 de Novembre 2017.
Segon: que es complisquen els mandats que en les seues resolucions ha dictat el Consell de
Transparència a l'Ajuntament.
Tercer: que no es presente o, si escau, es retire qualsevol procediment judicial contenciósadministratiu contra les resolucions del Consell.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 10 vots a
favor (7 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 11 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de
Ciutadans), va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/1152

8.- 47/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT PER A l'ADOPCIÓ DE
MESURES MUNICIPALS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A l'ADOPCIÓ DE MESURES MUNICIPALS CONTRA LA
POBRESA ENERGÈTICA.
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El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
L'article 25.1 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que «tota persona té dret a un
nivell de vida adequat que li assegure, així com a la seua família, la salut i el benestar, i especialment
l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris: té així mateix
dret a les assegurances en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat i altres casos de pèrdua
dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seua voluntat».
D'altra banda, de conformitat amb el paràgraf 1 de l'article 11 del Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), els Estats parts «reconeixen el dret de tota persona a un
nivell de vida adequat per a si i la seua família, inclòs alimentació, vestit i habitatge adequats, i a una
millora contínua de les condicions d'existència. Els Estats parts prendran mesures apropiades per a
assegurar l'efectivitat d'aquest dret, reconeixent a aquest efecte la importància essencial de la
cooperació internacional fundada en el lliure consentiment».
Aquests principis han de vincular-se amb la previsió de l'article 128 de la Carta Magna, segons el qual
«tot la riquesa del país en les seues diferents formes i, siga com fos la seua titularitat, està
subordinada a l'interés general», i amb l'article 40, que estableix que «els poders públics promouran
les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i
personal més equitativa».
La pobresa energètica és una realitat en l'Estat Espanyol. S'estima que més de set mil persones han
perdut la vida a causa d'aquest problema i que al voltant d'un 17% de la població està patint els seus
efectes. Malgrat tot això, l'oligopoli energètic (Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya,
EDP i AGBAR) lluny de rebaixar la pressió sobre la ciutadania, no dubte a incrementar les tarifes
energètiques (les més altes d'Europa), augmentant encara més els seus beneficis.
Segons l'Associació de Ciències Ambientals, es considera que una llar està en situació de pobresa
energètica quan és incapaç de pagar una quantitat de serveis energètics suficients per a la satisfacció
de les seues necessitats domèstiques i/o quan es veu obligat a destinar una part excessiva dels seus
ingressos (+10%) a pagar la factura energètica del seu habitatge.
La impossibilitat de fer front als pagaments d'electricitat, aigua o gas s'està convertint en una
quotidiana realitat per a moltes famílies de Riba-roja. En el ple extraordinari sobre l'Estat de
l'Ajuntament, vam tindre un clar exemple, tot i que aquests problemes se solen patir en silenci per
vergonya. La causa sol ser sempre la mateixa, la falta de recursos econòmics provocada per la
desocupació o la precarització laboral que, al costat de les retallades públiques en protecció social
que han vingut desenvolupant els diferents governs de la nació, deixen als nostres ciutadans i
ciutadanes en una situació de desemparament enfront de la tirania inhumana exercida des de les
companyies elèctriques, on no caben més negociacions que el insultant "o pagues o et tallem el
subministrament".
No hem de permetre que cap de les famílies del nostre municipi vegen amenaçada la continuïtat dels
seus serveis d'energia i aigua per causes de pobresa energètica i defensem la creació d'un marc de
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cobertura social que garantisca un servei mínim de subministrament d'energia (electricitat i gas) i
aigua, perquè cap llar puga ser privat d'aquests.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1- L'elaboració d'un estudi sobre incidència i evolució de la pobresa en el nostre municipi, amb
informació dels Serveis Socials.
2- Negociar per part de l'Ajuntament amb les companyies subministradores perquè apliquen el principi
de precaució abans de consumar els talls de subministraments d'electricitat i gas per impagament
perquè en Riba-roja, no es puga tallar cap subministrament sense un informe dels Serveis Socials
municipals.
3- Promoure la signatura d'un Conveni de Col·laboració amb les empreses subministradores
d'electricitat, gas i aigua, a fi d'evitar la suspensió d'algun d'aquests subministraments, per
impagament de la factura de les persones empadronades en aquest municipi, que es troben en una
situació de vulnerabilitat per pobresa, segons informe dels Serveis Socials municipals.
4- Que l'Ajuntament de Riba-roja, a través de la Regidoria de Serveis Socials i en col·laboració amb
les empreses que signen el conveni, duga a terme una campanya d'informació, dirigida a tota la
ciutadania, perquè siga coneixedora dels seus drets i dels recursos disponibles en la lluita contra la
pobresa i l'exclusió.
5- Que s'adone periòdica en el Consell de Serveis Socials del compliment i l'efecte d'aquestes
mesures.
6- Que s'informe del present acord i publique en els mitjans de comunicació municipals i es trasllade a
les entitats que lluiten contra la pobresa a la ciutat.
7- L'Ajuntament de Riba-roja de Túria se sumarà a les estratègies i iniciatives existents en la
Generalitat Valenciana i en la Diputació de València, per a garantir els subministraments energètics i
d'aigua bàsics per a tota la ciutadania la situació de la qual no els permeta afrontar aquests
pagaments.
8- L'Ajuntament de Riba-roja es compromet a previndre les situacions de pobresa energètica amb
mesures per a afavorir l'estalvi i l'eficiència energètica, tals com: Campanyes d'informació,
convocatòria de subvencions, estímuls fiscals a la millora energètica i l'autoconsum, etc...
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 3 vots a
favor de Riba-roja Pot i 18 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 7 del PP), va
acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/1153
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9.- 48/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR PER A REORGANITZAR
EL TRÀNSIT EN RIBA-ROJA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A REORGANITZAR EL TRÀNSIT EN RIBA-ROJA
El grup municipal del Partit Popular, d'acord amb el que es preveu en la Llei de Bases de Règim Local
i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Riba-Roja de Túria,
presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Una de les decisions més polèmiques, i per a la majoria de la població, més desafortunades preses
per l'Equip de Govern, i especialment per l'Alcalde, ja que té reservada la competència en trànsit, va
ser la modificació del sentit de circulació de les dues artèries principals que transcorren per Riba-roja,
C/ major i ctra de Vilamarxant, passant de tindre doble sentit o un només sentit de circulació.
Aquests canvis, es van fer sense consulta pública, la població no participe en aquesta decisió, i per
descomptat no venia reflectit en cap dels programes electors dels partits polítics que conformen el
govern. Podem dir clarament que aquesta decisió es va prendre a esquena de la població.
Hui després de més de 2 anys, de caos circulatori, de trajectes impossibles, de queixes i de
problemes de trànsit, el Govern local, continua sense prendre decisions per a canviar una situació
que lluny de solucionar res, ha suposat un problema.
Del 16 al 22 de setembre, se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. L'Ajuntament ha promogut
la celebració d'aquesta setmana, que pretén que els trajectes urbans tant de persones com
mercaderies, siga eficaç, ràpid, es promoga l'estalvi i la sostenibilitat.
En Riba-roja, des del canvi de sentit en les artèries principals, tenim un transport menys eficaç, menys
ràpid, amb major cost i menys sostenible. Els cotxes, han de donar més tornades per a arribar al
mateix lloc, això provoca, més contaminació per l'emissió de gasos, més soroll, més molèsties, més
despesa econòmica pel consum de combustible, per cert, cada dia més car.
El Partit Popular, va efectuar una enquesta entre els veïns i comerços de la localitat. Un 90%
suspenia l'actuació de l'equip de Govern, i quasi el 95% proposava la volta a la situació inicial del
trànsit en el nostre municipi.
En el ple de març d'enguany, ja els vam donar aquestes dades, i nostra portaveu li va exigir prendre
mesures per a solucionar un problema, que vostés havien creat.
Ens van comunicar un nou estudi que proposava mesures. Aquestes mesures les van donar a
conéixer en una reunió en el Centre Social, on lluny d'acceptar les solucions, els veïns assistents
només veien més problemes.
D'això, fa ja més de 3 mesos, i l'única cosa que han fet és tornar, en el tram de carrer Major comprés
entre Joan Martorell i carrer Lepanto, al doble sentit de circulació.

12

La improvisació en la presa de decisions, és cada vegada més palesa. En aquest tram de carrer
major, molts veïns havien sol·licitat poques setmanes abans, el gual per a les seues portes de
garatge. Ara veuen que aquest gual no és necessari.
De la resta de mesures, no sabem quan les duran a terme.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
Primer: Tornar al doble sentit de circulació tant en C/ Major com a la Ctra Vilamarxant, així com
modificar el sentit de circulació de tots aquells carrers que es van veure afectades per aquests canvis.

El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 7 vots a
favor del PP, 11 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/1154

10.- 45/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE LES
COMISSIONS ESPECIALS D'INVESTIGACIÓ APROVADES DURANT AQUESTA LEGISLATURA.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LES COMISSIONS ESPECIALS D'INVESTIGACIÓ
APROVADES DURANT AQUESTA LEGISLATURA
El grup municipal del Partit Popular, d'acord amb el que es preveu en la Llei de Bases de Règim Local
i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Riba-Roja de Túria,
presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució.
Exposició de motius
En sessió plenària celebrada el 22 de juliol de 2015, va ser aprovat per unanimitat de tots els grups,
l'acord relatiu a la creació d'una Comissió d'investigació del PAI Porxinos.
Així mateix, en el ple extraordinari convocat el 20 de febrer de 2017, amb dos únics punts en l'ordre
del dia, van quedar aprovades la creació de dues Comissions Especials d'investigació, una sobre
presumptes enregistraments realitzats en dependències municipals, i una altra sobre l'execució del
contracte de neteja viària amb l'empresa Acciona Serveis Urbans SRL.
Aquestes Comissions Especials, tenen un caràcter merament polític i informatiu, i que en cap cas
substitueix un possible procediment judicial que poguera existir.
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L'article 20 del ROF estableix que les Comissions Informatives Especials s'extingiran automàticament
una vegada que hagen dictaminat o informat sobre l'assumpte que constitueix el seu objecte, llevat
que l'acord plenari que les crea dispose una altra cosa.
De les tres Comissions Especials d'Investigació, que han sigut aprovades durant aquesta legislatura,
únicament la relativa als presumptes enregistraments realitzats en dependències municipals,
dictamine o concloc sobre l'assumpte, quedant per tant extingida.
Quant a les altres Comissions aprovades, res s'ha fet des de fa més d'1 any i mig.
En concret la Comissió sobre la investigació del PAI Porxinos, aprovada al juliol de 2015, és a dir, en
el primer ple convocat en la present legislatura, per ser una de les prioritats d'aquest Govern, ha sigut
convocada únicament en 2 o 3 ocasions, sent l'última fa més d'any i mig. Aquesta Comissió que no ha
servit res més que per a emplenar titulars de premsa provocats per l'Equip de Govern, ha perdut
completament la seua raó de ser, ja que, d'una altra forma, no s'entén la deixadesa en la
convocatòria, ni la falta d'actuacions concretes d'aquesta Comissió.
Un altre tant passa en la Comissió especial sobre l'execució del contracte de neteja viària, que
únicament ha sigut convocada en una ocasió, i que cap altra actuació s'ha realitzat sobre aquesta.

Per tot això, i en vista de la poca efectivitat i preocupació del Govern, així com la falta de motius
demostrats en l'objecte de la seua creació, ja que d'una altra manera no s'entén la falta de
convocatòria d'aquestes Comissions,
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
Primer. - Declarar extingides les Comissions especials d'investigació del PAI Porxinos i la Comissió
especial sobre l'execució del contracte de neteja viària.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 7 vots a
favor del PP i 14 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 3 de Riba-roja Pot), va
acordar desestimar la proposta presentada
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/1155

11.- ASSUMPTE D'URGÈNCIA
Dació compta de l'escrit presentat per la Junta de Personal i Comité d'empresa de l'Ajuntament
de Riba-roja de Túria
Per part de la Junta de Personal i el Comité d'empresa es presente escrit amb núm. de
registre d'entrada 2018013240 en el qual sol·liciten que siga llegida la comunicació que adjunta en el
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pròxim ple incloent-se en l'ordre del dia del mateix de manera urgent. Ja que quan es va presentar la
instància ja havia sigut convocat el Ple i per tant no es va poder incloure en l'ordre del dia i
considerant el que s'estableix en l'art. 83 del ROFRJCL, se sotmet al Ple la declaració d'urgència.
Sotmesa a votació, el Ple per 11 vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 2 Ciutadans i 1 EUPV),
7 en contra del PP i 3 abstencions del Riba-roja Pot, va acordar procedir a la lectura de l'esmentat
escrit per part del Regidor de personal i que transcriu a continuación
“JUNTA DE PERSONAL I COMITÉ D'EMPRESA AYTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
Per la present ens dirigim al Ple de la Corporació municipal per a expressar el nostre parer a prop de
les manifestacions abocades per la regidora Dña María del Carmen Grau González a prop del
treballador Sr. Manuel Pedrós Nájar.
En el Ple que va tindre lloc el passat 10 de setembre de 2018, en una intervenció de l'esmentada
regidora, quan estava tenint lloc el debat sobre una sèrie de Resolucions d'Alcaldia, va manifestar el
següent:
” ……la 1986 que és la contractació d'un oficial de primera, contractació a Manuel Pedrós Nájar i res
ens xoca una mica perquè sembla que vam sumar la llista de contractació a persones que estan en la
llista del PSOE, simplement ens ha xocat per aqueix motiu.”

Referent a tal comentari, hem de manifestar el següent:
1. La contractació al treballador referit es va fer en virtut d'un procediment de selecció que va
mantindre totes les previsions legals, mitjançant un sistema de concurs oposició, aprovat en
taula de negociació i que la seua convocatòria va gaudir de la publicitat legalment prevista,
comptant a més dels informes tècnics favorables de l'Enginyer Municipal, el Sotssecretari i la
Interventora d'aquest Ajuntament.
2. El Sr. Manuel Pedrós Nájar té una dilata experiència com a electricista, entorn de 20 anys de
carrera professional, la qual cosa va ser acreditat i puntuat conforme a les bases del procés.
3. No ens sembla oportú assenyalar a persones per haver estat en llistes d'un determinat partit
polític, màximament quan, en el cas que ens ocupa, el Sr Pedrós va abandonar la militància
del partit polític en qüestió en 2016. Cal recordar que en aquest ajuntament som entorn de
400 empleades i empleats, i hi ha treballadors i treballadores que, no solament han anat en
llistes, sinó que han sigut regidors i regidores, també del partit de la Sra Grau, i no creiem que
per aquest motiu s'haja de posar en qüestió res a prop de ningú per estar o haver estat en
llistes de qualsevol partit polític.
Per tant, i recollint la queixa del treballador, ens dirigim a la Sra Grau en primer lloc, i a la resta de
l'Ajuntament Ple en segon lloc, pregant que obvien aquest tipus de comentaris que donen lloc a
confusió sobre la contractació dels treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament, i que ens deixen
al marge de qüestions polítiques, perquè no és la primera vegada que succeeix i ja expressem llavors
la nostra queixa, esperant una rectificació referent a tal comentari.
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La Junta de Personal i el Comité d'empresa no dubtaran a emprendre les accions legals oportunes de
persistir aquest tipus d'al·lusions als treballadors.
Riba roja de Túria, a 27 de setembre de 2018
Luis Martí
President de la Junta de Personal

Natalia Segarra
Presidenta del Comité de Empresa”

El Ple es dóna per assabentat.
Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/1156

12.- Donar compte de les Resolucions de la número 2117/2018 a la 2313/2018.
S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprensiva entre els números 2117/2018 a la
2313/2018, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l'arxiu d'àudio annex a la
present acta.
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/1157

13.- Precs i Preguntes
Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes que es recullen en un
arxiu d'àudio annex a la presenta acta.
Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/1158

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les
22.05 hores del mateix dia de la seua iniciació.
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