ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
El dia 27 novembre de 2013.
Lloc: Saló de plens de l’AJUNTAMENT
Data: 27 de NOVEMBRE de 2013
Hora: 16:30
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Extraordinària
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENTE
EL SENYOR FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ
REGIDORS ASSISTENTS:
El senyor Salvador Silvestre Larrea
la senyora María Isabel Delgado Vila
la senyora María José Ruiz Esteban
El senyor Javier Moreno Coll
la senyora María Cristina Vázquez Tarazona
la senyora Beatriz Córcoles Navarro
El senyor José Vicente Tarazona Campos
El senyor José Luis Folgado Correa
la senyora Raquel Argandoña López
El senyor Francisco José Ferriols Gimeno
El senyor Roberto Pascual Raga Gadea
la senyora Ana Luján Tarín
El senyor José Luis López Galdón
la senyora Silvia Guerrero Cánovas
El senyor José Ángel Hernández Carrizosa
la senyora Raquel Orellano Gómez
la senyora Rafael Gómez Sánchez
la senyora Carmen Folgado Teresí
El senyor Rafael Gómez Muñoz
El senyor Bernat García Sevilla
Regidors/as absents:
cap
Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló de Plens de l’Ajuntament , el
dia 27 de novembre de 2013 , sent les 16:30 hores, es van reunir en primera convocatòria els
senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment marginats, Tot
això Sota La Presidència del Sr. Alcalde el senyor Francisco Tarazona Zaragozá, assistit de la
Secretària senyora Nieves Barrachina Lemos.

Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes
consignats en l’Orde del Dia.
PART RESOLUTIVA.
1. PROPOSICIONS.
1.1 PROPOSTA
INFORMATIVA.

D’ACORD

ASSUMPTES

DICTAMINATS

PER

COMISSIÓ

MOCIÓ AL PLE SOL·LICITANT LA POSADA EN MARXA D’UN
D’AGRICULTURA ECOLÒGICA PER A CREAR OCUPACIÓ, PLA ECO-RIBA

PLA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Riba-roja de Túria, va acabar el mes de setembre amb 2418 persones desempleades, apuntades
al Servef, i amb número superior si ens atenim a la proporcionalitat de l’AU.
Una alta taxa de persones sense ocupació i en molts casos persones no sols desempleades,
també desesperades. Sense cap tipus d’ajuda, o en tot cas amb una ajuda que és ben vinguda
però insuficient perquè una família viva dignament. I sense oblidar-nos dels jóvens, sense
ocupació, sense futur. No és ja un debat si l’Ajuntament té o no competències, si té o no la culpa,
si té o no la vareta màgica per a acabar amb la desocupació. Efectivament l’Ajuntament no té ni
la capacitat ni les ferramentes suficients per a acabar amb la desocupació de Riba-roja, però, sí
que té l’obligació, sí que té la capacitat i les ferramentes necessàries per a treballar en la creació
d’ocupació, a oferir un treball a aquelles famílies que estiguen en pitjor situació econòmica, i per
a aquells jóvens que vullguen desenrotllar-se i tindre un futur.
Des del Grup Municipal Socialista de Riba-roja, hem portat iniciatives encaminades a la creació
de llocs de treball en el nostre municipi. En l’anterior legislatura, i en l’actual. L’última d’elles, el
passat mes de juny debatem a instàncies del nostre grup en Ple Extraordinari, RIBACTIVA pla
per a la creació d’ocupació i activació de l’economia local.
Desafortunadament no va ser aprovat per este Ple.
A pesar d’això, el Grup Municipal Socialista considera necessari i urgent l’adopció per part
d’este Ajuntament de Plans d’Ocupació, amb la busca de noves fórmules i estratègies que ja es
duen a terme en altres llocs i que estan donant molt bon resultat.
Tant el Pla Ribactiva, com el Pla Eco-Riba, són projectes que portàvem en el nostre programa
electoral de 2011 i que hem adaptat a l’actual situació. Com saben, el Pla Ribactiva anava
encaminat sobretot a la creació d’ocupació en la indústria i en el comerç. Amb el Pla Eco-Riba,
busquem la creació d’ocupació a través de l’agricultura ecològica.
Per tant, plantegem i presentem en este Ple Extraordinari el nostre Pla ECO-RIBA (Pla
d’ocupació en l’agricultura).
Riba-roja té el privilegi de comptar amb zones industrials i amb zones agrícoles, són moltes les
persones que des de l’inici de la crisi han tornat de les grans ciutats al camp, als pobles per a
treballar el camp o ser ramaders, buscant-se noves formes de vida i treball. Mentrestant a Ribaroja, ens trobem que la crisi ha afectat de manera considerable el nostre "terme agrícola" degut
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sobretot als negocis especuladors motivats pels PAÍS i en boom immobiliari. Cada vegada són
més els camps abandonats i no obstant això també són cada vegada més les persones sense
ocupació. Llavors Per què no oferim una alternativa amb l’agricultura?
Efectivament, l’agricultura és una alternativa, és tornar als orígens, treballar el camp, però tots
sabem la gran competència d’altres països.
Per això, hem d’oferir un valor afegit que done eixida als nostres productes, l’agricultura
ecològica i de qualitat cada dia té major mercat'
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa dur a terme el Pla Eco-Riba, com d’ocupació
en l’agricultura ecològica a Riba-roja. Com a principals característiques del Pla:
- La creació d’una banc de terrenys per al lloguer. Com a proposta inicial 1.200 negades.
- La creació d’una borsa de treball amb treballadors interessats en el projecte.
- Els propietaris rebran un lloguer de 100 € any per negada, la revaloració es fixarà en funció al
lPC.
- Cada agricultor explotarà 24 negades, segons les nostres estimacions és el terreny necessari
perquè el rendiment oferisca un sou per a viure dignament. Amb un banc inicial de 1.200
negades, aconseguirem 50 nous llocs de treball.
- Fomentar la creació d’una indústria conservera i de logística, per a la comercialització dels
productes. Amb la que es podran 3 nous llocs de treball per a funcions de venda i
administració.
- En el mateix sentit, es crearà un viver per a proveir de llavors a les hortes ecològiques i
comercialització oberta per a altres interessats.
- Comportarà la creació de 3 nous llocs de treball.
- Crear una horta ecològica destinada als alumnes de Riba-roja, perquè aprenguen i sàpien
com es poden fer les coses des d’un punt de vista de qualitat i sostenibilitat. Comportaria la
creació d’1 lloc de treball.
- Registrar Eco-Riba com a marca de qualitat davant del Consell d'Agricultura Ecològica de la
Comunitat Valenciana.
Objectius que complim amb Eco-Riba:
Creació inicial de 57 nous llocs de treball. Amb uns ingressos nets anuals previstos de
18.000,00 €
L’obtenció d’una compensació i recurs econòmic per als propietaris que no estan explotant la
seua propietat.
Mesures i suport de l’Ajuntament:
Ajuda directa de 1.200,00 € per a l’inici de la seua activitat, per a aquells treballadors que
accedisquen al Pla ECO-RIBA.
Concessió de microcrèdits de 9.000 € amb la col·laboració d’entitats financeres i de
l’Ajuntament. Amb les que iniciar l’activitat.
Suport econòmic per a la creació de la indústria conservera, maquinaria per a la conservera i
d’utilització conjunta, la logística i comercialització. Valoració que va molt lligada a arribar a un
acord amb la Cooperativa Agrícola SAN Antonio.
L’Ajuntament sol·licitarà ajudes per a emprendre el Pla Eco-Riba a les distintes administracions
públiques, Generalitat, Govern Central i Europa.
Objectius:
o Creació d’una nova forma de crear ocupació.
o Abaixar la desocupació a Riba-roja.
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o

Crear la marca Eco-Riba en què coneguen Riba-roja pels seus productes ecològics i de
qualitat.

Dirigit a:
o Desempleats que vullguen trobar la seua eixida laboral a través de l’agricultura ecològica.
o A propietaris que per diverses raons no exploten els seus terrenys i vullguen arrendar-los i
obtindre una compensació econòmica via lloguer.
Quantificació per a l’exercici 2014:
o Ajudes directes: 60.000 €
o Col·laboració de l’Ajuntament amb les entitats financeres, amb avals de 135.000 € sobre
l’import total dels microcrèdits.
o Estimació econòmica per a la posada en marxa del Pla Eco-Riba:
o 300.000 €. Inclou els acords amb la banca i la Cooperativa Agrícola SAN Antonio,
o Designació de la Regidoria d’Agricultura amb suport de l’ADL per al control i funcionament
del Pla Eco-Riba.
Per l’anteriorment exposat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
- Adoptar les mesures tècniques necessàries i el seu estudi per a posar en marxa el Pla ECORIBA.
- Assignar les partides econòmiques necessàries en el pressupost de
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i el Sr.
García de Coalició Compromís i amb l’abstenció de els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV.
1.2 MOCIÓ SOL LICITANT QUE S'ACABE I ÉS PITA EN MARXA EL CENTRE
POLIVALENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
És evident per a tothom la paralització i el deteriorament de Obra per a la construcció del
Centre Polivalent, aI costat d’auditori Municipal, edifici, en el qual es varen invertir molts
diners de Anomenat "Pla Confiança" impulsat per I'expresident de la Generalitat, Francisco
Camps i que va quedar empantanegat per la roïna gestió realitzada.
Atenent a la taverna social i cultural, creiem que important, per a la qual va ser projectat Edifici
i atenent als necessitats culturals, de comunicació, d'educació, d'ús de la nostra llengua així com
la descongestió d'altres instal.lacions de l'àmbit educatiu i per descomptat, el malbaratament
que suposa una obra sense acabar.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
1. Que se sol.licite als tècnics d'urbanisme una auditoria de Estat actual de Obra del Centre
Polivalent i que paral.lelament és faça una estimació del cost de finalització de Obra.
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2. Sol.licitar al Govem de la Generalitat, que incloguen una partida en els pròxims pressupostos,
amb la finalitat de donar-li continuïtat i futur a esta obra.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPVi el Sr. García de Coalició Compromís.
1.3 MOCIÓ CONJUNTA PSPV-PSOE, EUPV, COMPROMÍS ENTORN
TANCAMENT DE LA RÀDIO TELEVISIÓ PÚBLICA VALENCIANA (RTVV)

EL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
l’Estatut d'Autonomía dels valencians preveu en el seu article 56.2, el desenvolupament de
mitians de comunícació social a través d'una Ràdío i Televisió publiques. Un deure dels
govemants, el d'una informació pública i de qualitat, recollit també a la Llei d'Us i Ensenyament
del Valencià, de 23 de novembre de 1983, i a la Llei originària de creació de l'entitat pública
Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), la 7/1984, de 4 de juliol.
Estigues lleis van ser aprovades per “la voluntat política d'assumir la responsabilitat concreta de
fer avançar la consolidació de administració Autonòmica i la presa de consciència dels nostres
trets diferencials com a poble".
La posada en marxa de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), els primeres ràdio i televisió
publiques estrictament valencianes, a Any 1989, va representar una oportunitat històrica per tal
de dotar al País Valencià d'una eeta fonamental que fomentara la nostra llengua i la nostra
cultura, que oferira un servei públic bàsic a la ciutadania i un mitià informatiu plural i proper.
Canal 9 i Ràdio 9 naixien amb esta voluntat legal i amb unixes expectatives molt altes.
RTVV pretènia ser el mitià de comunicació propi dels valencians i els valencianes, i dónes d'on
poder informar la ciutadania de la seua realitat mes propera, dels municípis, confines i a l'hora
de la resta del màs.
Un de l’eixos centrals que donaven sentit a la creació d'una televisió pròpia, fou la proiecció de
la nostra llengua, cultura i tradicions, la difusíó del nostre patrimoni natural, cultural, musical,
gastronòmic, turístic, i alhora convertir-se en el motor de la indústria audiovisual valenciana,
Tindre una RTVV pròpia suposava un pas mes en afermar l'autogovern dels valencians i donar
un suport directe als nostres senyes d'identitat. Aixi, en la Llei de Creació del 1984, s'avalava
esta decisió d'avançar en la consolidació autonòmica i la presa de consciència en la diferenciació
com a
vaig poblar, sent necessari la creació d'uns mitjans públics de comunicació social com a mostra
inequívoca de la capacitat d'un poble d'avançar en el seu desenvolupament cultural propi.
La Plataforma "Si a RTW, la nostra". creada en 2012 per diverses persones i entitats del sector
audiovisual valencià, arran de la "Declaració de Burjassot" va manifestar els principis que
defensen una ràdío i televisió valenciana viable com a servei públic fonamental per a la defensa i
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l'ús de la nostra Ilengua, el coneixement de la realitat territorial, i cultural valenciana i la
cohesió social.
La gestió política, però, de la nostra televisió pública, no ha estat encertada i els diferents
direccions al llarg del temps I'han conduit a una quebra econòmica, d'audiència i de credibilitat.
Molta gent va acabar deixant de costat Canal 9, per inútil, per parcial i poc atractiva, sempre,
però
Quedava l'esperança que allò que s'havía pervertít dónes d'una gestió poc adequada és poguera
revertir amb un nou model centrat en els objectius fundacionals de RTVV.
En els ultimes hores, hem assistit al tancament unilateral i sobtat de la Ràdio Televisió
Valenciana, a negar-se el govern valencià a acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia
que revocava l'Expedient de Regulacíó d'Ocupació (ERO) que ja havia afectat mes d'un miler de
treballadors.
El tancament de la RTVV, la de tots els valencians, certifica l'enfonsament del govern del Partit
Popular a la Generalitat, col-lapsat del deute públic, i amenaçat per nombrosos casos de
corrupció i malbaratament dels fons públics. Un régím del qual Canal 9 no ha estat excepció.
El tancament de l'Ens públic suposa la renúncia al desenvolupament de l'autogovern valencià i
també la pèrdua. d'un dret identitari com a poble que agredeix, directament la nostra cultura, la
nostra llengua, i els nostres senyes d'identitat, així com també impedeix el nostre
desenvolupament econòmic i social.
El 9 de febrer de 2013, amb un forat económic brutal i uns index d'audiència ínfims del 4%, el
Consell va culminar un expedient de regulació de l’ocupació que va afectar 1.183 treballadors i
treballadores de RTVV. Ùn procés desautoritzat pels tribunals i que atempta fins i tots als drets
fonamentals dels treballadors i treballadores. Sentència que ara vol utilitzar el Consell com a
element per dur endavant el tancament d'una entitat que, segons els professionals dels mitjans
audiovisuals és viable i necessària.
La pèrdua ia és irreversible, tan sols considerant els 1.700 persones que perden el seu treball,
als que s'han de sumar els milers de famílies que és veuran afectades per la desaparició d'este
ens$ públic.
El deute de mes de 1.300 milions d'euros que haurem de pagar entre tots els valencians i
valencianes, és la conseqüència directa de la nefasta gestió del Partit Popular, que ha utilitzat
durant quasi dos dècades la ràdio televisió pública, la de tots, com a instrument a favor dels
seus propis interessos partidistes.
Vaig fugir, quan ia està ofegada pel deute i no poden traure mes rèdit polític, la tanquen,
culpant de forma vergonyosa els treballadors i treballadores, i volent fent-nos creure que ho fan
per a no "tancar hospitals” quan a hores d’àra ia han dilapidat l’Estat del Benestar de la
Comunitat, realitat que ja coneixen tots els valencians.
Per tot aixó, el Grup Socialista, Esquerra Unida i Compromís,
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
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Primer: Manifestar el rebuig absolut de la corporació a la decisió del Consell de tancar RTVV.
Segon: Instar al Govern de la Generalitat a revocar amb caràcter inmediat la seua decisió de
tancar la Ràdio Televisió Pública Valenciana.
Tercer: Establir mesures de diàleg, iuntament amb la resta de forces polítiques dels Corts
Valencianes, el Consell d'Administració de RTVV representants dels treballadors i treballadores,
per a garantir la viabilitat i continuïtat de la Ràdio Televísió Pública, valenciana, propera, plural
i imparcial com a servei públic fonamental per a la defensa i l'ús de la nostra llengua, el
coneixement de la realitat territorial, cultural i de cohesió social.
Quart: Donar ple suport als treballadors i treballadores de RTVV.
Quint: Instar al President Fabra que dissolga els Corts i Convoque Eleccions autonómiques
anticipades despres de l’elecció del Consell de tancar Ràdio Televissio Valenciana.
-se’t. Notificar el present acord a:
President de la Generalitat
Portaveus dels grups parlamentaris en Les Corts Valencianes
Director de RTVV
Comité d'Empresa de RTVV
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPVi el Sr. García de Coalició Compromís.
1.4 MOCIÓ AL PLE SOL·LICITANT LA COMPRA DE LA COOPERATIVA
AGRÍCOLA SAN ANTONIO
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La cooperativa agrícola S. Antonio compta amb un mínim de 60 anys d’antiguitat. Les seues
activitats inicials van ser la gestió d’una xicoteta entitat de crèdit, la comercialització i venda
d’abonaments i productes per a l’agricultura.
En 1985 es va decidir crear l’organització de productors de cítrics per a la comercialització dels
cítrics aportats pels socis. Es van diferenciar dos seccions:
1. Secció de subministraments dedicada a la comercialització i venda d’abonaments i productes
fitosanitaris.
2. Secció hortofructícola. Formada per una relació particular de socis que devien de disposar
d’explotacions pròpies de cítrics i ser prèviament socis de la cooperativa.
L’any 2005 es va crear la secció servicis, instal·lant una gasolinera per a subministrament de
carburant als socis, denominada Ricona Combustibles SL.
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La cooperativa agrícola S. Antonio disposa d’un local en el carrer Major comptant amb un bar
en la seua planta baixa. A més disposa d’un magatzem d’aproximadament 5.000 m2 on es
confeccionen els cítrics a l’entrada de Riba-roja, camí de València, ubicada en el mateix la
gasolinera. El dit magatzem es va construir entre els anys 1991-1995 i la gasolinera va començar
a prestar els seus servicis en 2005.
L’evolució de la cooperativa ha sigut de creixement al llarg dels anys, augmentant el nombre de
socis, i per tant, els quilos de collita processats al llarg del temps. La xifra màxima es va
aconseguir en els anys 2004 - 2005 que es van arribar a processar 9.225.522 quilos. A partir
d’esta campanya, i a causa del context general i la baixada de preus amb la forta competència
dels països emergents la producció anual ha anat reduint-se en volum i qualitat produint
nombroses pèrdues a l’entitat.
Donada la situació econòmica actual i la paralització de l’activitat, la cooperativa ha realitzat un
ERE d’extinció, afectant la totalitat de la plantilla. En l’actualitat l’entitat es troba en fase
concursal havent-hi activitat únicament en la gasolinera i en el magatzem d’abonaments.
Considerem que les infraestructures de la cooperativa agrícola, tant l’immoble siti en el carrer
major com el magatzem general estan ubicats en una situació estratègica molt favorable per als
interessos de l’ajuntament.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
1. Instar l’Alcalde a què inicie conversacions per a la possible compra de les instal·lacions de la
cooperativa S. Antonio.
2 Que els tècnics de l’ajuntament facen un informe de la viabilitat de la compra de les dites
instal·lacions.
3. Crear una comissió amb representants de cada grup polític amb representació en
l’Ajuntament i aquells membres que designe el Consell Agrari per a avaluar els costos, els
informes realitzats pels tècnics i elevar proposta a este ple respecte a la compra de les
instal·lacions de la Coop. Agr. SAN Antonio'
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i amb
l’abstenció de els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPVi el Sr. García de Coalició Compromís.

I no havent-hi més assumptes que tractar pel Sr. President s’alça la sessió a les 18,45 hores del
que jo menge Secretari done fe.
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