ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL DIA 14 de maig de 2018
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
14 de maig de 2018
17:30

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

Partido Popular

Ciudadanos

Sra. Mª Teresa Pozuelo Martín

Sra. Mª José Ruiz Esteban

Sr. Francisco Caparrós

Sr. José-Luis López Galdón

Sr. José-Luis Folgado Correa

Durán

Sr. José Ángel Sánchez Carrizosa

Sra. Mª Carmen Grau González

Sra. Mª Teresa Ruiz Vendrell

Sra Mª Dolores Verdeguer Royo

Sr. Juan-Vicente. Giner Lleó

Sr. Rafael Gómez Sánchez

Sra Raquel Argandoña López
Sr.Santiago Navarro Zaragoza
Sra. Paula Badía Lanáquera

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

Sr. Rubén Ferrer Pérez

Sr.Rafael Folgado Navarro

Sr. Rafael Gómez Muñoz

Sra Concepción Noguera Puchol

Sr. Miquel Castillo Faus

Sr. 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 14 de maig 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.- Ratificar el caràcter ordinari de la sessió.
Considerant que la present sessió ordinària es desenvolupa en un dia diferent al règim de
sessions que correspon, el Ple per unanimitat dels presents acorda ratificar el caràcter ordinari
d'aquesta sessió.

2.- Aprovació acta anterior de data 16 d'abril de 2018.
Acta nº 4, convocatòria ORDINÀRIA de data 16/04/2018.Comença el sr. Alcalde preguntant si
algun membre de la corporació ha de fer alguna observació a l'acta referenciada. No havent-hi
observacions i sotmesa a votació, va ser aprovada per unanimitat dels presents

PART RESOLUTIVA
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 91.3 de ROF el Sr. Alcalde proposa alterar
l'ordre dels assumptes inclosos en l'ordre del dia donada l'absència en aquests moments del Regidor
d'Educació que és el proponent dels punts 3 i 4. Pel que proposa que es comence amb el debat i
votació si es procedent del punt núm. 5 i quan s'incorpore el Regidor d'Educació, reprendre el punt
núm. 3. Els diferents grups polítics mostren la seua conformitat amb aquesta proposta.
Durant l'inici del debat del punt núm. 5 s'incorpora el Sr. Miquel Castillo.
5.- 749/2018/GEN, SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE PLA PER A
la MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 20 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE RIBA-ROJA
DE TÚRIA.
ASSUMPTE: SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DEL PLA PER
A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL nº 20 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE RIBA-ROJA
DE TÚRIA PER A LA MODIFICACIÓ DE L' ÚS DETALLAT DE PARCEL·LA RESIDENCIAL A ÚS
DOTACIONAL EDUCATIU PRIVAT EN URBANITZACIÓ ENTRENARANJOS.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.L'Ajuntament, com a òrgan promotor, ha redactat i promogut la tramitació de la
referida Modificació nº 20 del PG, i intervenint també com a òrgan ambiental i territorial, ha procedit a
la seua avaluació ambiental i territorial estratègica, segons l'estipulat en els articles 50 i següents de
la LOTUP.
La referida modificació nº 20 del Pla General arreplega la modificació de l ´us detallat
de residencial a us dotacional educatiu privat de la parcel·la situada al cantó entre els carrers
104,105 i Av. del Túria en la urbanització Entrenaranjos. Es tracta de la parcel·la com referència
cadastral 1710105YJ1810N0001LR, i compta amb una superficie de 8.391 m2.
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Segon.- Per Resolució d'Alcaldia nº 432/2018, de 14 de febrer, s'ha tramitat el DOCUMENT D'
INICI DE L'AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL I ESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL Nº 20 DEL PLA GENERAL D' ORDENACIÓ URBANA DE RIBA-ROJA DE TÚRIA PER A
LA MODIFICACIÓ DE L'ÚS DETALLAT DE PARCEL·LA RESIDENCIAL A ÚS DOTACIONAL
EDUCATIU PRIVAT EN URBANITZACIÓ ENTRENARANJOS
Tercer: De conformitat amb el punt segon de dita resolució, s'han sol·licitat els següents informes:
-

El Servei Territorial d' Urbanisme de la Consellería de vivenda, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, amb entrada de dit organisme el 13 de març de 2018.
Subdirecció General de Centres Docents de la Consellería d' Educació, Investigació,
Cultura i Esport, amb entrada en dit organisme el 23 de febrer de 2018.
S'ha procedit, a més a publicar el document a la pàgina web municipal.

Quart: S'han rebut els següents informes:
-Subdirecció General de Centres Docents de la Consellería d' Educació, Investigació
Cultura i Esport, rebut el 12 de març de 2.018.
En l' informe indica que, sobre la base del Decret 104/2014 pel qual s'aprova la norma tècnica
en matèria de reserves dotacionals educatives, només són exigibles els informes per part d'aquest
servici a les parcel·les que alberguen centres públics.
En els informes es posa de manifest la nul·la incidència ambiental de la modificació
proposada.
No s'han rebut al·legacions o informes per part del públic interessat o altres administracions.
Cinque: No s'ha rebut informe del Servei Territorial d' Urbanisme de la Consellería de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori.
Sisé:Per resolució d' Alcaldia número 1094/2018 de 23 d'abril s'ha emès informe ambiental i
territorial estratègic favorable en el procediment simplificat de la Modificació puntual nº 20 del Pla
General de Riba-roja de Túria per a la modificació de l'ús detallat de parcel·la residencial a ús
dotacional educatiu privat en Urbanització Entrenaranjos, per considerar que no té efectes
significatius en el medi ambient, en virtut del contingut del document d'inici redactat i dels informes
rebuts.
Seté:Pels servicis tècnics municipals s'ha redactat la proposta de pla per a la seu sotmetiment al
tràmit d' informació pública, amb contingut idèntic al document d'inici encara que incloent les
conclusions del tràmit d' avaluació ambiental i territorial estratègic.
Vuité Vist l'informe conjunt de la Secretària i Arquitecta municipals de data 26 d'abril de 2018.
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FONAMENTS DE DRET
Primer.- Estableix l' article 57.1.a) de la LOOTUP per a la tramitació dels plans que, com el present,
no estiguen subjectes al procediment ordinari d' avaluació ambiental i territorial estratègica, una
vegada realitzades les actuacions dels articles 50 i 51 d'aquesta llei, s'ha de sotmetre a informació
pública durant un període mínim de quaranta-cinc dies, assegurant com menys, les mesures de
publicitat exigides per l'article 53.2.
Segon.- L' article 53.2 de la LOTUP, respecte a la participació pública i consultes dels instruments d'
ordenació, estableix que és preceptiu realitzar consultes a les administracions públiques afectades i
persones interessades, publicar anuncis al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en premsa
escrita de gran difusió, posar a la disposició del públic la documentació, indicant en els anuncis l'
adreça electrònica per a la seua consulta.
Tercer.- En virtut de l'article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim
Local, en l'article 53.2 de la LOTUP, en la redacció donada per la disposició addicional novena del
Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana, les competències per a l'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació
que pose fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació
urbanística, corresponen en tot cas al Ple.
Per tot aixo,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 15 vots a favor (6
PSOE, 2 de Ciutadans i 7 del PP), 3 en contra de Riba-roja Pot i 3 abstencions (2 Compromís i 1
EUPV), va acordar:
Primer.- Sotmetre al tràmit d 'informació pública per període de quaranta-cinc dies la Proposta de Pla
per a la Modificació Puntual nº 20 del Pla General d' Ordenació Urbana de Riba-roja de Túria per a la
modificació de l'ús detallat de parcel·la residencial a ús dotacional educatiu privat en Urbanització
Entrenaranjos, amb referència cadastral 1710105YJ1810N0001LR, i amb una superfície de 8.391 m2.
Segon.- Publicar anuncis en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia
difusió, indicant l'adreça electrònica per a la seua consulta.
Tercer.- Publicar el document a la pàgina web municipal.
Quart.- Realitzar consultes a les administracions públiques afectades, la identitat de les quals consta
en el previ tràmit ambiental.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/850
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3.- 1776/2018/GEN, PROPOSTA RECONEIXEMENT ALS ALUMNES DE PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA PREMIATS PER LA CONSELLERIA CURSOS 2015-2016 I 2016-2017

I

"PROPOSTA D'ACORD PER Al RECONEIXEMENT ALS ALUMNES DE RIBA-ROJA PREMIATS
PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, Al RENDIMENT
ACADÈMIC CORRESPONENTS ALS CURSOS 2015-16 I 2016-17"
Vists els antecedents que obren en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- L'estat espanyol convoca els Premis Nacionals d'Educació al rendiment acadèmic de
l'alumnat en els modalitats d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Ensenyaments Artístics
Professionals, en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny. La finalitat d'aquests
premis és atorgar reconeixement a l'especial aprofitament de l'alumnat que haja cursat amb un
rendiment acadèmic excel•*lent alguna dels ensenyaments establerts en la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d'Educació.
Segon.- La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport també concedeix guardons, als
alumnes amb millor rendiment acadèmic de Primària i Secundària, per a promoure l'excel•*lència
acadèmica en el sistema educatiu valencià.
Tercer: L'Ajuntament de Riba-Roja sempre ha pretés proporcionar una educació de qualitat a tots
els ciutadans i ciutadanes, en tots els nivells del sistema educatiu, a la fi que aconseguixen el màxim
desenrotllament possible dels seues capacitats, individuals i socials; intel•*lectuals, culturals i
emocionals.
Quart: L'Ajuntament de Riba-Roja, ha volgut i vol, redir homenatge als seus ciutadans i ciutadanes
en els nivells de primària i secundària el rendiment acadèmic dels quals ha sigut excel•*lent i
reconegut per la Conselleria d'Educació, en aquest cas en els cursos acadèmics 2015-16 i 2016-17.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- ORDE 59/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual és regula la
menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació
Primària de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010
SEGON: RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la
qual és concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària
corresponents al curs 2015-2016.
TERCER: RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa,
per la qual és concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària
corresponents al curs 2016-2017.
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QUART: ORDE 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual és regula la menció
honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària
Obligatòria de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010.
QUINT: RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la
qual és concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària
Obligatòria corresponents al curs 2015-2016.
SEXT: RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la
qual és concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària
Obligatòria corresponents al curs 2016-2017.
TERCER.- Pel Departament d'Educació s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que consta
dels següents documents:
ORDE 59/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació.
RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa.
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa.
ORDE 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació.
RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa
RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa
Llistat guardonats.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per
unanimitat acorda:
PRIMER.- Reconèixer l'esforç dels alumnes de primària i secundària guardonats per la Conselleria
d'Educació en els cursos escolars 2015-16 i 2016-17.
SEGON.- Notificar el present acord als alumnes i als famílies interessades, així com als centris on
estudiessin en els cursos 2015-16 i 2016-17.
TERCER – Notificar el present acord als Consells Escolars dels centris respectius i al Consell
Escolar Municipal.
QUART – Comunicar el present acord al departament de protocol institucional amb la finalitat que
organitze un acte públic i institucional.
QUINT – Delegar el lliurament dels guardons en el Sr. Alcalde i el Sr. Regidor d'Educació en nom i
representació del Ple Municipal.
SEXT – Convidar a totes i tots els membres del Ple Municipal a aquest acte.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/851
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4.- 517/2018/GEN, PROPOSTA RESOLUCIÓ CONSELLER EDUCACIÓ DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES A L'AJUNTAMENT DE
RIBA-ROJA DE TÚRIA PER L'ACTUACIÓ COL·LOCACIÓ D'ASCENSOR DEL CENTRE CEIP
CERVANTES.
"ACORD RELATIU A L'ACEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELLER
D'EDUCACIÓ, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES A
L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA PER L'ACTUACIÓ "COL·LOCACIÓ D'ASCENSOR" DEL CEIP
CERVANTES"
Vists els antecedents que obren en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El Decret Llei 5/2017 de 20 d'octubre del Consell de la Generalitat (Pla Edificant) estableix el
règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat
Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics
docents de la Generalitat.
Segon.- L'Ajuntament de Riba-roja de Túria en sessió plenària celebrada el dia 5 de març de 2018 i
amb la salvetat de l'article 206 del ROFRJCL, va adoptar el següent acord:
Sol·licitar a la Conselleria d'Educació a través del Pla Edificant la col·laboració en les
actuacions en els centres públics de la nostra localitat en matèria d'infraestructures.
- Notificar l'acord al Consell Escolar Municipal i a la comunitat educativa dels centres respectius.
Tercer: El procés per al desenvolupament del Pla Edificant consisteix en tres fases:
Fase 1: Comunicació de necessitats a la Conselleria a partir de les propostes dels consells
escolars de centre i el Consell Escolar Municipal.
- Fase 2: Sol·licitud de delegació de competències aprovada en els consells escolars de centre,
en el Consell Escolar Municipal i en el Ple Municipal i introducció de les memòries valorades de
cada actuació.
- Fase 3: Proposta, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, de Resolució del Conseller d'Educació de
delegació de competències en matèria d'infraestructures per a cada actuació sol·licitada.
Quart: Amb data 15/03/18, l'Ajuntament de Riba-roja presenta la memòria valorada realitzada pel
tècnic municipal i introduïda en la Fase 2 per a l'actuació "col·locació de l'ascensor del CEIP
Cervantes" ascendeix a 48.034'58 €.
Quint: L'Ajuntament de Riba-roja va rebre escrit de data17/04/18 firmat pel Secretari Autonòmic
d'Educació amb la proposta de Resolució del Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de
delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria per l'actuació, col·locació d'ascensor, del CEIP Cervantes.

7

Sext: Esta delegació té un import de 48.034'58 € per a 2018 a càrrec dels crèdits consignats en el
capítol VII, "transferències de capital" del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria
d'Educació.
Sèptim: A càrrec de l'import concedit, 48.034'58€, l'Ajuntament de Riba-roja finançarà tots els
procediments de contractació, tot i que es podrà incloure en este cost qualsevol altre relacionat amb
l'actuació.
Octau: El pagament del finançament es realitzarà prèvia justificació per l'Ajuntament de Riba-roja de
l'actuació per la qual ha sigut concedida.
Nové: La delegació té vigència per a 2018, però el termini podrà ser ampliat a petició de l'Ajuntament
de Riba-roja.
Dècim: L'Ajuntament de Riba-roja podrà redactar el projecte i la direcció facultativa amb mitjans
propis o externalitzar aquests serveis.
Undècim: Es deleguen en l'òrgan de contractació de l'Ajuntament de Riba-roja, totes les facultats
corresponents quan al contracte d'obres.
Duodècim: Es deleguen en l'Ajuntament de Riba-roja, quant a l'execució de l'obra, totes les
actuacions corresponents a l'administració promotora de la inversió.
Dècim tercer: L'Ajuntament de Riba-roja comunicarà a la Conselleria l'inici de l'obra.
Dècim quart: L'Ajuntament de Riba-roja emetrà a la Conselleria d'Educació certificat de la secretaria
amb la infomació relativa a les contractacions finançades, així com certificat de la interventora amb la
identificació de les factures/certificats d'obra, import i data, així com la seua conformitat.
Dècim quint: L'Ajuntament de Riba-roja executarà les obres d'acord amb el projecte tècnic.
Dècim sext: L'Ajuntament de Riba-roja assumirà el finançament de la inversió que excedisca el
pressupost assignat en esta delegació de competències.
Dècim sèptim: L'Ajuntament de Riba-roja, finalitzades les obres, lliurarà a la Conselleria d'Educació
còpia digitalitzada del projecte i la Generalitat assumirà la propietat intel·lectual del mateix.
Dècim octau: L'Ajuntament de Riba-roja, una vegada lliurades les obres, mitjançant acord de Ple o
Junta de Govern posarà a disposició de la Conselleria d'Educació la instal.lació executada de
conformitat amb el Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre.
Dècim nové: L'Ajuntament de Riba-roja no podrà destinar a altres serveis o finalitats sense
autorització prèvia de la Conselleria d'Educació conforme a la disposició addicional quinzena, punt
dos de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig d'educació.
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Vigèsim: La Generalitat Valenciana podrà recaptar en qualsevol moment informació sobre la gestió
de l'Ajuntament de Riba-roja de la competència delegada.
Vigèsim primer: L'Ajuntament de Riba-roja haurà de comunicar a la Conselleria d'Educació la
finalització de l'activitat finançada juntament amb la seua liquidació, en un termini màxim de 15 dies
naturals.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- El Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, estableix l'estructura orgànica bàsica de la
Presidència i de les conselleries de la Generalitat,
SEGON.- El Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, aprova el seu Reglament orgànic i
funcional.
TERCER.- L'article 8 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació estableix que les
administracions educatives i les corporacions locals coordinaran les seues actuacions per a
aconseguir una major eficàcia dels recursos destinats a l'educació i contribuir a les finalitats establides
en aquesta llei.
QUART: La Llei 7 /1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en l'article 7 determina
que les comunitats autònomes, podran delegar en les entitats locals l'exercici de les seues
competències, i indicaran així mateix que la delegació de competències haurà d'anar acompanyada
del corresponent finançament, per a això caldrà establir els mecanismes de suficiència i garantia
financera.
QUINT: La Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i
d'organització de la Generalitat, en la disposició addicional primera autoritza les persones titulars dels
departaments competents del Consell per a delegar l'exercici de les funcions que corresponen a
l'administració de la Generalitat en matèria de construcció, ampliació, adequació, reforma, gestió i
manteniment de centres, instal·lacions i infraestructures de titularitat de la Generalitat en aquelles
entitats locals en el territori de les quals estiguen situades o vagen a situar-se en aquestes.
SEXT: El Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana, quant a la
construcció, ampliació, adequació, reforma i si escau equipament, de centres docents públics,
determina que aquesta cooperació s'ha de dur a terme mitjançant la figura de delegació de
competències.
SÈPTIM: la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions, en el Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual
s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la
Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres
públics docents de la Generalitat
OCTAU: Pel Departament d'Educació s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que consta
dels següents documents:
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- Proposta de Resolució del Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de delegació
de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria per l'actuació"Col·locació d'ascensor" del centre CEIP Cervantes.
- Informe jurídic.
- Memòria valorada pel tècnic municipal sobre l'actuació a realitzar.
- Aprovació de l'actuació en el Plenari municipal de 5 de març de 2018.
- Acta d'aprovació del Consell Escolar Municipal.
- Acta d'aprovació del Consell Escolar de centre.
- Proposta al Ple Municipal.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
PRIMER.- Acceptar la proposta de Resolució del Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
de delegació de competències d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Riba-roja per l'actuació
"col·locació d'ascensor" del CEIP Cervantes de la nostra localitat, de conformitat amb allò disposat en
l'article 147 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
SEGON.- Comunicar la present Acord a la Conselleria d'Educació, al Consell Escolar Municipal, i al
Consell Escolar del centre CEIP Cervantes; adjuntant un extracte de l'acta del Ple en la qual hi conste
l'aprovació de la mateixa.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/852

6.- 1928/2018/GEN, ACUERD RELATIU AL RECONEIXIMENT DE COMPATIBILIDAT PER A
PODER REALITZAR EL PERITATGE JUDICIAL COM A SEGON ACTIVIDAT EN EL SECTOR
PÚBLIC A Dª PILAR SOFÍA OLMOS BAÑON
Vista la instancia nº RE 2018001010 presentada el día 12 d´abril de 2018 per Dª P. Sofía Olmos
Bañón, amb DNI 20804075T, funcionari de l´administració local amb habilitació de carácter nacional,
pertanyent a la subescala de Intervenció-tresorería, categoría superior, ocupant el lloc de Tresorera
en l´Ajuntament de Riba-roja de Túria, en el que sol·licita el reconeixement de la compatibilidat per a
poder realitzar un peritatge judicial, pel fet que ha sigut designada per el Jutjat de Primera Instancia i
Instrucció nº 4 de Sagunt.
Vist l ´nforme jurídic del Vicesecretari de data 27 d´abril de 2018 del que resulta literalment lo
següent:
CONCLUSIÓ:
Dels fonaments jurídics exposats es conclou que Dª P. Sofía Olmos Bañón, complix els requisits per
el reconeixement de compatibilitat per al exercici de una segona activitat en el sector públic com a
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perit designat per un tribunal, sempre que ésta no afecte a la jornada y horari del seu lloc de treball al
Ajuntament, tal i como ha justificat.
El Ple despres del devat que obra en la seua integridat en el Diari de Sessions, per 20 vots a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 2 de Ciutadans, 7 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 1 en contra de EUPV, va
acordar:
PRIMER.- Autoritzar i reconeixer la compatibilitat a Dª P. Sofía Olmos Bañón per a realitzar el
peritatge judicial encomanat, com a segona activitat en el sector públic.
SEGON.- Notificar a la interesada, amb expresió dels recursos que procedixquen, al Concejal de
RRHH i al regidor d´Hisenda.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/853

7.- 1945/2018/GEN, ACORD DE NO DISPONIBILITAT DE CRÉDITS EN COMPLIMENT DE
L´ART.25 DE LA LOEPSF
Examinat l´ expedient que s´instruix en el que es conté l´informació relativa al seguiment del
Pla económic-financer 2017-2018 en l´Ajuntament de Riba-roja de Túria durant l´exercici 2017, a
comunicar per al complimient de les obligacions contemplades en l´Ordre HAP/2015/2012 de 1
d´Octubre i en el Reglament de desenvolupament de la Llei de estabilitat Presupuestaria.
Considerant que en la Sessió Plenaria celebrada en data 16/04/2018 es va donar conte al
Ple, en compliment de l´artícle 22.2 de la normativa d´estabilitat presupuestaria que a continuació es
transcriu de l´informe de seguiment del Pla económic-financer 2017-2018
"(...)Artícle 22. Aprovació i seguiment dels plans económic-financers per el Ministeri de
Economía i Hisenda i les comunitats autónomes amb tutel·la financera, en relació a les entitats
locals de l´ artícle 111 del text refundit de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
1. En aplicació de l´article 22 de la Llei General d´ Estabilitat Presupuestaria, les entitats locals
incluides en l´ ámbit de l´article 111 del text refundit de la Llei reguladora de las Hisendes Locals que
no complisquen l´objectiu d´estabilitat, remetran les propostes de plans económic-financers aprovats
per els seus respectius plens a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats locals
o, en el seu cas, a l´órgan competent de la Comunitat Autónoma que exercisca la tutela financera, en
el plaç máxim de 15 díes hábils a contar desde l´ aprovació del Ple.
Els citats órgans, previa revisió de la documentació rebuda i sense perjudici de sol·licitar les
aclaracions i informacions complementaries que consideren convenient, serán els competents per a
l´aprovació del pla que, una volta efectuada, será notificada per escrit a l´entitat local.
Amb l´objecte de donar compliment a lo disposat en l´ article 22.2 de la Llei General d´ Estabilitat
Presupuestaria, els órgans competents de les comunitats autónomes amb tutela financiera
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traslladaran a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitat Locals, un informe
semestral en el que es relacionarán les entitats amb plans aprovats y rebutjats, amb resum del
contingut dels plans aprovats i el informe d´avaluació emésa per l´órgan corresponent de l´article 16
del present reglament.
2. La verificació del compliment dels plans aprovats, durant el seu periode de vigencia, se
efectuará anualment per la propia entitat local, a l'efecte del qual la´ Intervenció local emetra informe
anual relatiu al compliment del pla, en les diferents fases d´aprovació, execució o liquidació del
presupost, que es posarà en coneixement del Ple en la sessió informativa corresponent.
D´aquest informe, una volta conegut per el Ple es donará traspas a la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Entitats Locals o, en el seu cas a l órgan competent de la comunitat
autónoma que exercisca la tutel·la financera, als efectes del seguiment regulat en el mateix artícle 22
de la Llei General de´Estabilitat Presupuestaria, en el plaç máxim de 15 díes hábils.
El Plen de l´entitat local deixarà sense efecte el pla económic-financer que alcance el equilibri en
fase de liquidació encara que no es trove agotat el horitzó temporal inicialment previst.(...)"
Considerant que l´artícle 25 de la Llei orgánica d´estabilitat Presupuestaria y sostenibilitat
financiera que establix:
"(...)Article 25. Mesures coercitives.
1. En cas de falta de presentació, de falta de aprovació o de incomplimient del pla económicfinancier o del pla de reequilibri, o cuant el periode mig de pagament als proveedors de la Comunitat
Autónoma supere en mes de 30 díes el plaç máxim de la normativa de morositat durant dos mesos
consecutius a contar desde la comunicació prevista en l´artícle 20.6 l ´Administració Pública
responsable deurá:
a) Aprovar, en el plaç de 15 díes desde que es produïsca l'incompliment a, la no disponibilitat de
crédits i efectuar la corresponent retenció de crédits, que garantisca el compliment de l óbjectiu
establert.Aquest acord deurá detallar les mesures de reducció de despesa corresponents i identificar
el crédit presupuestari afectat, no podent ser revocat durant el exercici presupuestari en el que
s´aprove o fins la adopció de mesures que garantisquen el compliment de l´ objetiu establert, ni donar
lloc a un increment de la despesa registrada en conters auxiliars, a tal efecte esta informació será
objecte de un seguiment específic. Tan mateix cuan resulte necesari per donar compliment als
compromisos de consolidació fiscal amb la Unió Europea, les competencies normatives que s
´atribuixquen a las Comunitats Autónomes en relació amb els tributs cedits pasarán a ser exercides
per e l´ Estat.
b) Constituir, cuant es sol·licite per el Ministeri de´Hisenda i Administracions Públiques, un depósit
amb interesos en el Banc de Espanya equivalent al 0,2 % del seu Producte Interior Brut nominal. El
depósit será cancel·lat en el moment en que s´apliquen las mesures que garantisquen el compliment
dels objetius.
Si en el plaç de 3 meses desde la constitució del depósit no s´haguera presentat o aprovat el pla,
o no s ´haguera presentat les mesures, el depósit no reportará interesos. Si passat un nou plaç de 3
mesos persistira el incompliment podrá acordar que el depósit es convertirá en multa coercitiva.
2. De no adoptarse alguna de las mesures previstes en el apartat a ) anterior o en cas de resultar
éstas insuficients el Govern podrá acordar el enviar baix la direcció del Ministeri de Hisenda i
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Administracions Públiques, de una comisió de experts per valorar la situació económic-presupuestaria
de l´administració afectada. Esta comisió podrá sol·licitar, i la administració corresponent estará
obligada a facilitar, qualsevol dada de , informació o antecedent respecte a les partides de ingresos o
despeses. La comisió deurá de presentar una proposta de mesures i les seues conclusions es faran
públiques en una setmana. Las mesures propostes serán d´obligat compliment per a la administració
incomplidora.(..)"
Considerant que de l´informe de seguiment del PEF es deduix el següent:
"(...)3.- Respecte a la regla de despesa
Amb base en els cálculs detallats en l´expedient motiu de l´ informe NO es compleix l´ objectiu de
la regla de despesa,i no es compleixen les previsions contingudes en el Pla económic-financier per all
exercici 2017-2018.
Respecte a les previsions contingudes en el Pla economic financer senyalar que , s´ha obtingut
per esta corporació el Fons de Cooperació /Decreto 51/2017 de la Consellería )consideránt-se el
mateix un increment per canvis normatius per import de 393.352,00.
Aquest increment no estava previst en el Pla económic-financier per el que a les previsions
incorporades al Pla deuriem sumar·li la citada quantía.
Despesa computable prevista en PEF per 2017: 21.440.000,00€
Despesa computable prevista en PEF per 2017: 21.440.000,00€
Increment per el Fons de Cooperació : 393.352,00€
Despesa computable prevista en el PEF corregit:21.833.352,00€
Despesa computable obtesa en la liquidació:21.908.248,87€
De l´anterior es despren un incompliment de l´objectiu de la regla de despesa respecte a les
previsions contingudes en el Pla.
Donat este incompliment s´ha elevat a consulta a l´organ de tutel·la financera de la Comunitat
Autónoma , sent la resposta següent
"(...)en relació a la seua consulta formulada es comunica que els plans económic-financers tenen
una duració bianual, de tal forma que una volta el Ple aprova un PEF, este vincula l ´execució
presupuestaria de l ´entitat fins al fi de la seua vigencia, sent el seu cas, el tancament de l´exercici
2018. En tal sentit, si de la liquidació 2017 es constata un incumplimient de la regla de les regles
fiscals, l´ entitat deurá de adoptar els oportuns acords de no disponibilitat de crédits que
garantisquen el compliment de l´objectiu de estabilitat presupuestaria i regla de despeses prevista en
el PEF al términi de la seua vigencia, acreditant aquests acords front l´ órgan de tutel·la en aplicació
dels art.25 i següents de la llei orgánica 2/2012(...)"
Respecte a la quantía que es deuría declarar como no disponible, esta Intervenció ha remes
consulta a l´ órgan de tutel·la no havent rebut contestació a la data de este informe , existint
diferencia entre la cifra a declarar no disponible si prenem com a referencia el PEF corregit , que
ascendería a 74.896,87€ i l ´incompliment de la regla de despesa en la liquidació que ha ascendit a
112.744,30€.
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Per lo anterior s´informa a la Corporació de la necesitat de declarar no disponibles crédits , no
podent revocar tal declaració de no disponibilitat durant l´exercici 2018 , havent d´adoptar un acord
Plenari que identifique els créditos que van a ser objcte de declaració de no disponibilitat(...)"
Considerant que en contestació a la consulta efectuada sobre l´import a declarar como no disponible
el Servici de Tutel·la Financiera de Entitats Locals ha contestat el següent:
"(...)Finalmente, en relació als acords de no disponibilitat de crédit, en aplicació del que disposa
l´art. 25 de la LOEPS, haurá d´adoptar-los per un import mínim equivalent al de l´ incompliment dels
objetius del seu PEF, incrementat per la tasa de variació aplicable al exercici 2018, acords que deuen
de ser remesos a este órgan de tutel·la per al seu seguiment i control (...)"
Considerant que la no disponibilitat de crédits es regula en el RD500/1990 de la següent forma:
"(...)Art. 33.
1. La no disponibilitat de crédit es deriva de l´acte per mitjà del cual s'immobilitza la totalitat o part
del saldo de crédit d´una partida presupuestaria, declaránt.la com no susceptible de utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no supondrá la anul·lació del crédit, pero amb cárrec al saldo
declarat no disponible no podrá acordar-se autoritzacions de despeses ni transferencies i el seu
import no podrá ser incorporat al Presupost del exercicic següent..
3. Correspondrá la declaració de no disponibilitat de crédits, aixi com la seua reposició a
disponible, al Ple de l´Entitat.(...)"
Considerant el que disposposa la Base 11 d´execució del presupost prorrogat en vigor i Base 17 del
projecte Presupost per 2018.
Per tot aço,
El Ple després del devat que obra en la seua integritat en el Diari de Session, per 11 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 10 abstencions (7 del PP i 3 de Riba-roja
Pot), va acordar:
PRIMER.- Aprovar la no disponibilitat de crédits d´aplicacions presupuestaries del Presupost
municipal per 2018 que es trova en tramitació sempre que el mateix se convertisca en presupost
definitiu segons el següent detall:
Incompliment del Pla Económic Financer : 74.896,87€
Tasa de referència per 2018
Import a declaració 76.694,39€
Aplicació presupuestaria

descripció

336-6224
336-2260900

Casa del abogacat
Activitats de patrimoni

Import declarat no
disponible
75.000
1.694,39
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En el cas de que com aconseqüencia del bolcat de les operacions del Presupost prorrogat
sobre el definitiu no hi haguera crédit suficient per dur a terme la declaració de no disponibilitat amb
càrrec a l ´aplicació 336-6224 , es completaría tal declaració agafant el crédit que falte fins als
76.694,39 de 336-2260900.-Activitats de patrimoni.
L´acord de no disponibilitat causará efectes el día de entrada en vigor del Presupost
Municipal per l´exercici 2018.
SEGON.- Donar traspas al departament d´ Intervenció als efectes oportuns.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/854

8.-1934/2018/GEN, ACORD RELATIU A LA ADHESIÓ DE TRANSPORT METROPOLITA DE
VALENCIA
Es retira el punt a proposta del Regidor de Transports.

9.- 1636/2018/AC, ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS, LEGISLATURA 2015-2019 (PAULA BADIA LANAQUERA)
ASUNT: ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS, LEGISLATURA 2015-2019. (Com a conseqüencia
de la presa de posesió de Dª Paula Badia Lanaquera).
Vist l´acord del Ple de data 3 de juliol de 2015, 22 de juliol de 2015 i 7 de setembre de 2015,
de creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.
Haven se produït el cessament de Dª. Carmina Soriano Gimeno com a Concejal de esta
Corporació aixi com havent- se remes a aquest Ajuntament credencial com Concejal Dª. Paula Badia
Lanaquera del Partit Popular, i vist el escrit presentat per la portaveu del Partit Popular en el que es
comunica la modificació del titular de les Comissions Informatives que anteriorment figurava a nom de
Carmina Soriano Gimeno i ara deu de figurar Paula Badia Lanaquera.
Examinant l´expedient incoat per a la creació i composició de les Comissions Informatives
Permanents, Legislatura 2015-2019 amb base a lo preceptuat en l´art. 31 de la Llei 8/2010 de 23 de
juny de la Generalitat de Régim Local de la Comunitat Valenciana; i els artícles 123 i següents, 127 i
134 del ROF.
El Ple, després del devat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
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PRIMER: Modificar els Acords de data 3 de juliol de 2015, de 22 de juliol de 2015 i 7 de setembre de
2015 relatiu a la creació i modificació de la composició de les Comissions Informatives Permanents
legislatura 2015-2019, que quedará de la següent forma:
1.- Comissió Informativa de: PATRIMONI, TURISME, FOMENT ECONÓMIC i COMERÇ.
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
PSOE
D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
D. José-Luís López Galdón.
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo.
Suplent: D. Rafael Gómez Sánchez.
PP
Dª. Mª José Ruiz Esteban.
D. José-Luís Folgado Correa.
Dª. Mª Carmen Grau González.
D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Dª. Raquel Argandoña López.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: Dª. Paula Badia Lanaquera.
RIBA-ROJA POT
D. Andrés Fernández Márquez
Dª Concepción Noguera Puchol
Suplent: D. Rubén Ferrer Pérez
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANIA
D. Francisco-Manuel Caparrós Durán
Suplent: Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
CM Compromis
D. Rafael Folgado Navarro.
Suplent: D. Miquel Castillo Faus.
EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
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Amb competència en els asumptes al fet que és refereixen les àrees de PATRIMONI, TURISME,
FOMENT ECONOMIC I COMERÇ, que celebrarà sessió ordinària els díes i hores que establisca
l'Alcalde, en virtut de les sessions de Ple que es poden celebrar, així com quan tinga per objecte
dictaminar assumptes de competència de la Junta de Govern Local que ostente en virtut de la
delegació del Ple. Les sessions extraordinàries o urgents es celebraran d'acord amb el que s'estableix
en l'art. 134.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre

2.- Comissió Informativa de: VIA PUBLICA I OBRA EN VIA PÚBLICA, ACTIVITATS, POLIGONOS
INDUSTRIALS I FESTES.
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
PSOE
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
D. José-Luís López Galdón.
D. Rafael Gómez Sánchez.
D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
Suplent: Dª Mª Dolores Verdeguer Royo.
PP
Dª. Mª José Ruiz Esteban.
D. José-Luís Folgado Correa.
Dª. Mª Carmen Grau González.
D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Dª. Paula Badia Lanaquera.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: Dª. Raquel Argandoña López.
RIBA-ROJA POT
D. Andrés Fernández Márquez
D. Rubén Ferrer Pérez
Suplent: Dª Concepción Noguera Puchol
CIUTADANS, PARTIT O DE LA CIUDADANÍA
D. Francisco-Manuel Caparrós Durán
Suplent: Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
CM Compromis
D. Miquel Castillo Faus.
Suplent: D. Rafael Folgado Navarro.
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EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
Amb competència en els assumptes al fet que es refereixen les àrees de VIA PUBLICA I OBRA EN
VIA PÚBLICA, ACTIVITATS, POLIGONOS INDUSTRIALS I FESTES, que celebrarà sessió ordinària
en els dies i hores que establisca l'Alcalde, en virtut de les sessions de Ple que es puguen celebrar,
així com quan tinga per objecte dictaminar assumptes de competència de la Junta
de Govern Local que ostente en virtut de la delegació del Ple. Les sessions extraordinàries o urgents
se celebraran d'acord amb el que s'estableix en l'art. 134.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre
3.- Comisió Informativa de: EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, PARCS I JARDINS.
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.

PSOE
D. José-Luís López Galdón.
D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo.
D. Rafael Gómez Sánchez.
Suplent: Dª Mª Teresa Pozuelo Martín.
PP
Dª. Mª José Ruiz Esteban.
Dª. Mª Carmen Grau González.
D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Dª. Raquel Argandoña López.
Dª. Paula Badia Lanaquera.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: D. José-Luís Folgado Correa.
RIBA-ROJA POT
D. Andrés Fernández Márquez
D. Rubén Ferrer Pérez
Suplent: Dª Concepción Noguera Puchol.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
D. Francisco-Manuel Caparrós Durán
Suplent: Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
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CM Compromis
D. Miquel Castillo Faus.
Suplent: D. Rafael Folgado Navarro.
EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
Amb competència en els assumptes al fet que es refereixen les àrees d' EDUCACIÓ, NOVES
TECNOLOGIAS, PARCS I JARDINS. que celebrarà sessió ordinària en els dies i hores que establisca
l'Alcalde, en virtut de les sessions de Ple que es puguen celebrar, així com quan tinga per objecte
dictaminar assumptes de competència de la Junta de Govern Local que ostente en virtut de la
delegació del Ple. Les sessions extraordinàries o urgents se celebraran d'acord amb el que s'estableix
en l'art. 134.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
4.- Comisió Informativa de: ESPORTS I JOVENTUT
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
PSOE
Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo.
D. Rafael Gómez Sánchez.
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
Suplent: D. José-Luis López Galdón.
PP
Dª. Mª José Ruiz Esteban.
D. José-Luís Folgado Correa.
Dª. Mª Carmen Grau González.
D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Dª. Paula Badia Lanaquera.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: Dª. Raquel Argandoña López.
RIBA-ROJA POT
D. Andrés Fernández Márquez
D. Rubén Ferrer Pérez
Suplent: Dª Concepción Noguera Puchol.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
D. Francisco-Manuel Caparrós Durán
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Suplent: Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
CM Compromis
D. Rafael Folgado Navarro.
Suplent: D. Miquel Castillo Faus.
EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
Amb competència en els assumptes al fet que es refereixen les àrees d' ESPORTS I JOVENTUT.,
que celebrarà sessió ordinària en els dies i hores que establisca l'Alcalde, en virtut de les sessions de
Ple que es puguen celebrar, així com quan tinga per objecte dictaminar assumptes de competència
de la Junta de Govern Local que ostente en virtut de la delegació del Ple. Les sessions
extraordinàries o urgents se celebraran d'acord amb el que s'estableix en l'art. 134.1 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre
5.- Comissió Informativa de: PERSONAL, CULTURA I URBANITZACIONS.
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
PSOE
D. José-Luís López Galdón.
D. Rafael Gómez Sánchez.
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo.
Suplent: D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
PP
Dª. Mª José Ruiz Esteban.
Dª. Mª Carmen Grau González.
D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Dª. Raquel Argandoña López.
Dª. Paula Badia Lanaquera.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: D. José-Luís Folgado Correa.
RIBA-ROJA POT
D. Andrés Fernández Márquez
Dª Concepción Noguera Puchol.
Suplent: D. Rubén Ferrer Pérez.
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CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
Suplent: D. Francisco-Manuel Caparrós Durán.
CM Compromis
D. Miquel Castillo Faus.
Suplent: D. Rafael Folgado Navarro.
EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
Amb competència en els assumptes al fet que es refereixen les àrees de PERSONAL, CULTURA I
URBANITZACIONS, que celebrarà sessió ordinària en els dies i hores que establisca l'Alcalde, en
virtut de les sessions de Ple que es puguen celebrar, així com quan tinga per objecte dictaminar
assumptes de competència de la Junta de Govern Local que ostente en virtut de la delegació del Ple.
Les sessions extraordinàries o urgents se celebraran d'acord amb el que s'estableix en l'art. 134.1 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

6.- Comissió Informativa de: SERVEIS SOCIALS, SEGURETAT CIUTADANA I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
PSOE
D. José-Luís López Galdón.
D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo.
D. Rafael Gómez Sánchez.
Suplent: Dª Mª Teresa Pozuelo Martín.
PP
Dª. Mª José Ruiz Esteban.
Dª. Mª Carmen Grau González.
D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Dª. Raquel Argandoña López.
Dª. Paula Badia Lanaquera.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: D. José-Luís Folgado Correa.
RIBA-ROJA POT
D. Rubén Ferrer Pérez.
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Dª Concepción Noguera Puchol.
Suplent: D. Andrés Fernández Márquez.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
Suplent: D. Francisco-Manuel Caparrós Durán.
CM Compromis
D. Miquel Castillo Faus.
Suplent: D. Rafael Folgado Navarro.
EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
Amb competència en els assumptes al fet que es refereixen les àrees de SERVEIS SOCIALS,
SEGURETAT CIUTADANA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA que celebrarà sessió ordinària en els dies
i hores que establisca l'Alcalde, en virtut de les sessions de Ple que es puguen celebrar, així com
quan tinga per objecte dictaminar assumptes de competència de la Junta de Govern Local que
ostente en virtut de la delegació del Ple. Les sessions extraordinàries o urgents se celebraran d'acord
amb el que s'estableix en l'art. 134.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
7.- Comissió Informativa de: HISENDA, SANITAT I MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
PSOE
D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
D. José-Luís López Galdón.
Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo.
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Suplent: D. Rafael Gómez Sánchez.
PP
Dª. Mª José Ruiz Esteban.
D. José-Luís Folgado Correa.
Dª. Mª Carmen Grau González.
D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Dª. Raquel Argandoña López.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: Dª Paula Badia Lanaquera.
RIBA-ROJA POT
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D. Rubén Ferrer Pérez.
Dª Concepción Noguera Puchol.
Suplent: D. Andrés Fernández Márquez.

CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
Suplent: D. Francisco-Manuel Caparrós Durán.
CM Compromis
D. Rafael Folgado Navarro.
Suplent: D. Miquel Castillo Faus.
EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
Amb competència en els assumptes al fet que es refereixen les àrees d'HISENDA, SANITAT I
MITJANS DE COMUNICACIÓ. que celebrarà sessió ordinària en els dies i hores que establisca
l'Alcalde, en virtut de les sessions de Ple que es puguen celebrar, així com quan tinga per objecte
dictaminar assumptes de competència de la de la Junta de Govern Local que ostente en virtut de la
delegació del Ple. Les sessions extraordinàries o urgents se celebraran d'acord amb el que s'estableix
en l'art. 134.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
8.- Comissió Informativa de: URBANISME I INFRAESTRUCTURES.
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
PSOE
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
D. José-Luís López Galdón.
D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
D. Rafael Gómez Sánchez.
Suplent: Dª Mª Dolores Verdeguer Royo.
PP
Dª. Mª José Ruiz Esteban.
D. José-Luís Folgado Correa.
Dª. Mª Carmen Grau González.
D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Dª. Raquel Argandoña López.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
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Suplent: Dª Paula Badia Lanaquera.
RIBA-ROJA POT
D. Rubén Ferrer Pérez.
Dª Concepción Noguera Puchol.
Suplent: D. Andrés Fernández Márquez.

CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
D. Francisco-Manuel Caparrós Durán
Suplent: Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
CM Compromis
D. Rafael Folgado Navarro.
Suplent: D. Miquel Castillo Faus.
EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
Amb competència en els assumptes al fet que es refereixen les àrees d'URBANISME I
INFRAESTRUCTURES que celebrarà sessió ordinària en els dies i hores que establisca l'Alcalde, en
virtut de les sessions de Ple que es puguen celebrar, així com quan tinga per objecte dictaminar
assumptes de competència de la Junta de Govern Local que ostente en virtut de la delegació del Ple.
Les sessions extraordinàries o urgents se celebraran d'acord amb el que s'estableix en l'art. 134.1 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
9.- Comissió Informativa de: SERVEIS PÚBLICS, DONA, TRANSPORT I COMUNICACIÓ VIÀRIA,
I RÈGIM JURÍDIC.
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
PSOE
D. José-Luís López Galdón.
Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo.
D. Rafael Gómez Sánchez.
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Suplent: D. José-Ángel Hernández Carrizosa.

PP
Dª. Mª José Ruiz Esteban.
D. José-Luís Folgado Correa.
Dª. Mª Carmen Grau González.
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Dª. Raquel Argandoña López.
Dª. Paula Badia Lanaquera.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: D. Juan-Vicente Giner Lleó.
RIBA-ROJA POT
D. Andrés Fernández Márquez.
D. Rubén Ferrer Pérez.
Suplent: Dª Concepción Noguera Puchol.
CIUDADANS, PARTIT DE LA CIUDADANIA
Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
Suplent: D. Francisco-Manuel Caparrós Durán.
CM Compromis
D. Rafael Folgado Navarro.
Suplent: D. Miquel Castillo Faus.
EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
Amb competència en els assumptes al fet que es refereixen les àrees de: SERVEIS PÚBLICS,
DONA, TRANSPORT I COMUNICACIÓ VIÀRIA, I RÈGIM JURÍDIC que celebrarà sessió ordinària en
els dies i hores que establisca l'Alcalde, en virtut de les sessions de Ple que es puguen celebrar, així
com quan tinga per objecte dictaminar assumptes de competència de la Junta de Govern Local que
ostente en virtut de la delegació del Ple. Les sessions extraordinàries o urgents se celebraran d'acord
amb el que s'estableix en l'art. 134.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
10.- Comissió Informativa de: MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I FALLES
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
PSOE
D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo.
D. Rafael Gómez Sánchez.
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Suplent: D. José-Luís López Galdón.
PP
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Dª. Mª José Ruiz Esteban.
D. José-Luís Folgado Correa.
Dª. Mª Carmen Grau González.
D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Dª. Raquel Argandoña López.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: Dª Paula Badia Lanaquera.
RIBA-ROJA POT
D. Rubén Ferrer Pérez.
Dª Concepción Noguera Puchol.
Suplent: D. Andrés Fernández Márquez.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUTADANIA
Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
Suplent: D. Francisco-Manuel Caparrós Durán.
CM Compromis
D. Miquel Castillo Faus.
Suplent: D. Rafael Folgado Navarro.
EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
Amb competència en els assumptes al fet que es refereixen les àrees de: MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I FALLES que celebrarà sessió ordinària en els dies i hores que establisca l'Alcalde,
en virtut de les sessions de Ple que es puguen celebrar, així com quan tinga per objecte dictaminar
assumptes de competència de la Junta de Govern Local que ostente en virtut de la delegació del Ple.
Les sessions extraordinàries o urgents se celebraran d'acord amb el que s'estableix en l'art. 134.1 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
11.- Comissió Informativa Especial de Comptes.
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
PSOE
D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
D. José-Luís López Galdón.
Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo.
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Suplent: D. Rafael Gómez Sánchez.
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PP
Dª. Mª José Ruiz Esteban.
D. José-Luís Folgado Correa.
Dª. Mª Carmen Grau González.
D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Dª. Raquel Argandoña López.
D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: Dª Paula Badia Lanaquera.
RIBA-ROJA POT
D. Rubén Ferrer Pérez.
Dª Concepción Noguera Puchol.
Suplent: D. Andrés Fernández Márquez.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUTADANIA
Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
Suplent: D. Francisco-Manuel Caparrós Durán.
CM Compromis
D. Rafael Folgado Navarro.
Suplent: D. Miquel Castillo Faus.
EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
Amb competència en els assumptes al fet que es refereixen les àrees d'Especial de Comptes,
el règim de sessions s'acomodarà a el que s'estableix en l'article 119 de la Llei 8/2010 de 23 de juny
de la Generalitat de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Amb les atribucions que els confereixen els articles 116 LBRL, 31 de la Llei 8/2010 de 23 de
juny de la Generalitat de Règim Local de la Comunitat Valenciana i 127.2 del ROF i altres normes que
les complementen, en tot el que no s'opose a l'anterior normativa bàsica i autonòmica.
SEGON: Encomanar, la funció de Secretari-delegat per a totes les Comissions Informatives creades i
per a la preceptiva de comptes a D Alfredo Barea Cervera.

Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/855
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10.- 22/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT SOBRE LA INCLUSIÓ
DEL COL·LEGI PÚBLIC MIGUEL DE CERVANTES EN L'INVENTARI GENERAL DE LA
GENERALITAT VALENCIANA PER A LA SEUA PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ, DIFUSIÓ,
FOMENT, INVESTIGACIÓ I ACREIXEMENT DEL PATRIMONI.
Proposta de Resolució sobre la inclusió del Col·legi Públic Miguel de Cervantes en l'Inventari General
de la Generalitat Valenciana per a la seua protecció, conservació, difusió, foment, investigació i
acreixement del Patrimoni Cultural Valencià
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb l'expressat en la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Ribaroja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposició de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 14 d'abril se celebra l'aniversari de la proclamació de la II República Espanyola, una època que va
suposar una ruptura amb el règim absolutista i va portar noves idees i progrés al nostre país.
En el breu però convuls temps va haver-hi diversos governs, però, sens dubte, el més reformista
d'aquests va ser el govern dirigit per Manuel Azaña, que el 17 de desembre de 1931, va presentar un
programa ple de canvis com la Reforma Educativa per a Universalizar l'ensenyament primari, la Llei
de Reforma Agrària, la incorporació dels sindicats a les negociacions laborals, la Llei de Confessions i
Congregacions Religioses, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la introducció del divorci, l'equiparació
de drets entre homes i dones, la Reforma Militar, entre uns altres.
Com veiem, va ser un Govern molt ambiciós que va deixar petjada en tots els racons del nostre país.
Però hui ens agradaria centrar-nos en l'educació. En concret, la construcció del Col·legi Miguel de
Cervantes, com a conseqüència d'aquestes reformes.
El vertader progrés de la societat sempre ha sigut una conseqüència del nivell d'accés que té el gruix
de la població a rebre una educació. Permetent que la difusió del coneixement arribe a més persones.
En Podem Riba-roja considerem que cal posar en valor totes aquelles accions que han promogut
l'accés a l'educació universal dels nostres veïns i, aprofitant que es tracta d'un edifici amb una història
singular, difondre-la perquè en prengui coneixement i gaudi.
Tal com comença el preàmbul de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià "El
patrimoni cultural valencià és una dels principals senyals d'identitat del poble valencià i el
testimoniatge de la seua contribució a la cultura universal. Els béns que ho integren constitueixen un
llegat patrimonial d'inapreciable valor, la conservació del qual i enriquiment correspon a tots els
valencians i especialment a les institucions i els poders públics que els representen."
El Col·legi Públic Cervantes de Riba-roja conté certes singularitats que li fan, com menys, estar dins
del catàleg de Béns Immobles de Rellevància Local, ja que és un lloc
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vinculat amb esdeveniments i records del passat que posseeix un rellevant valor per a la memòria del
poble de Riba-roja.
Des d'aquest ajuntament no podem oblidar la nostra obligació recollida en la Llei del Patrimoni
Cultural Valencià de conservar el llegat patrimonial que ens va ser cedit amb la construcció d'aquest
col·legi.
Per aquestes raons,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 12 vots a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 3 de Riba-roja Pot), 7 en contra del PP i 2 abstencions de Ciutadans,
va acordar:
Primer: Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la inclusió del Col·legi Públic Cervantes dins del catàleg
de Béns Immobles de Rellevància Local de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.
Segon: Elaborar un pla de difusió i posada en valor dels valors educatius, arquitectònics i de memòria
històrica del Bé, per part dels serveis tècnics municipals, de manera que aquest Pla puga dur-se a
terme acollint-nos a les ajudes que poguera atorgar la Generalitat Valenciana en la difusió i promoció
del mateix, així com en el seu manteniment i cura.
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/856

11.- 20/2018/PGRU, PROPOSICIÓ DE RIBA-ROJA POT PER LA CONTINUACIÓ DE LES OBRES
DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT I LES CANALITZACIONS D'AIGUA EN LA URBANITZACIÓ
ENTRENARANJOS.
PROPOSICIÓ PER LA CONTINUACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT I LES
CANALITZACIONS D'AGUS EN LA URBANITZACIÓ ENTRENARANJOS.
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
Al final de la passada legislatura es va realitzar un projecte, dividit en diverses fases, de
condicionament i millora de les canalitzacions d'aigua potable i de l'enllumenat de la urbanització
Entrenaranjos.
La primera de les fases, que incloïa el carrer 100, va ser finalitzat abans de la fi de 2014, i des de la
data no s'ha realitzat cap fase més.
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Tots els anys, l'empresa concessionària de l'aigua en Riba-roja ha de destinar més de 250.000€
anuals a la millora i condicionament de les canalitzacions d'aigua potable en el municipi. L ´estat
de les canonades d'aquesta urbanització mereix sens dubte una actuació prioritària posat que són
continus les rebentades, i per a evitar aquests s'han de donar baixades de pressió.
D'altra banda, l'enllumenat és totalment deficient, ja que conté tulipas que contaminen lumínicamente
en il·luminar en totes les direccions, però alhora els fanals tenen una instal·lació elèctrica que
incompleix totalment la normativa vigent on les portes dels caixetins dels fanals estan trencats i estan
oberts amb el risc que això entranya.
Segons el Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació del
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l'àmbit
objectiu d'aquestes, i el superàvit de l'exercici 2017 pot ser destinat a, entre altres coses:
161. Proveïment domiciliari d'aigua potable
165 Enllumenat públic.
pel que existeix la possibilitat de destinar el superàvit pressupostari de l'anterior exercici, a més del
que ha de destinar l'empresa concessionària de l'aigua, a la realització de les obres de millora.
Per tots aquests motius,
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1.- S'escometa al llarg d'aquest exercici 2018 les obres de la següent fase de Millora de les
canalitzacions i de l'enllumenat de la urbanització Entrenaranjos, dotant-se pressupostàriament les
obres, bé siga mitjançant la partida de millora de les canalitzacions de l'empresa concessionària, bé
en el pressupost de 2018, o mitjançant les Inversions Financerament Sostenibles.
2.- Es done publicitat d'aquest acord als veïns de la citada urbanització.
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 (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de
Ciutadans), va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/857

12.- 21/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA IGUALTAT
ENTRE LES DUES LLENGÜES COOFICIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA IGUALTAT ENTRE LES DUES LLENGÜES COOFICIALS
DE L A COMUNITAT VALENCIANA.
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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
El mes d'abril passat, el TSJ es va pronunciar de nou sobre el decret de plurilingüisme de la
Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. La denúncia va ser interposada pel Partit
Popular de la Comunitat Valenciana i ja va haver-hi un primer pronunciament al juliol de 2017. Però
han sigut diversos col·lectius de pares d'alumnes els que van interposar recursos, sobre els quals és
aquesta sentència als quals ens referim.
Volem destacar de la sentència que ha declarat la nul·litat parcial del decret de plurilingüisme, alguns
aspectes com:

Que considera que implica discriminació del castellà enfront del valencià en les aules, ja que
"la desproporció en detriment de la llengua castellana és manifesta".

La llibertat dels pares a l'hora de triar la llengua vehicular dels seus fills "és la que ha de
prevaldre i que els pares no poden ser substituïts ni per l'administració ni pels consells escolars, ni per
altres plataformes".

Apunta que "cap de les dues llengües té caràcter exclusiu ni excloent"
Des del PP de Riba-roja opinem que la Comunitat Valenciana té el privilegi de tindre llengua pròpia, el
Valencià i comptar amb dues llengües cooficials, el Castellà i el Valencià.
Durant tota la nostra història, els valencians no hem viscut en conflicte per la nostra llengua, hem
demostrat saber conviure amb respecte tant al Valencià com al Castellà

Si hem sigut capaços d'això, ara no podem permetre que s'apliquen polítiques lingüístiques com
aquest decret en les aules, aprofitant-se dels més xicotets, els xiquets, i el més greu passant per alt i
vulnerant un dret que és exclusiu de les famílies. Només els pares i mares poden triar el model i la
llengua en la qual estudiaran els seus fills.
Qui aplica aquest tipus de polítiques evidència el respecte per la llibertat, i ens porta a concloure que
l'interés és imposar des de l'administració el que les famílies han de decidir.
Per tot l'exposat.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
Primer.‐ Que el ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria es manifeste a favor de respectar les dues
llengües cooficials de la Comunitat Valenciana en totes les seues actuacions.
Segon. - Mostrar el suport als pares en la seua llibertat per a l'elecció de centre.
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Tercer.- Instar a la Conselleria d'Educació al fet que complisca la sentència del TSJ perquè no es
vulnere el dret dels pares a l'elecció del model lingüístic dels seus fills.
Quart. ‐Instar al Govern d'Espanya i en concret al Ministeri d'Educació al fet que vetle perquè la
Sentència última del TSJ es compleix amb garanties.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 9 vots a
favor (2 de Ciutadans i 7 del PP) i 12 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 3 de Riba-roja Pot),
va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/858

13.- 19/2018/PGRU, PROPOSICIÓ DE RIBA-ROJA POT PER UNS PRESSUPOSTOS GENERALS
DE L'ESTAT QUE INCLOGUEN ELS NECESSITATS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.
PROPOSICIÓ PER UNS PGE QUE INCLOGUEN ELS NECESSITATS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
Moció del Grup Municipal Riba-roja Pot perquè l'Ajuntament de Riba-roja de Túria inste al Congrés a
la inclusió en els PGE de certes millores per a la localitat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'any 2018 és troba actualment en tràmit
parlamentari. En l'esborrany, que és va anunciar el passat 4 d'abril, la Comunitat Valenciana està en
la cua d'inversions estatals, per la qual cosa és pot assegurar que els pressupostos elaborats pel PP
són clarament antivalencians ja que no responen als necessitats del nostre territori.
El projecte de PGE condemna al País Valencià a la cua de les autonomies en inversió per càpita al
costat de Balears, Navarra i Canàries. A més, la Comunitat és la més perjudicada en la reordenació
de recursos del fons de compensació interterritorial: perdem un 4,7% pel que fa als pressupost de
l'any anterior.
Seguim sent l'única autonomia que té una renda per càpita inferior a la mitjana de l'Estat i, no obstant
açò, dóna més del que rep. Estar per sota de la mitjana en inversions i reduir l'assignació de la
Comunitat des del fons de compensació agreuja encara més la situació financera del nostre territori.
Amb aquests pressupostos s'entén per què el PP ha mantingut bloquejada 7 anys la reforma de el
"estatut d'autonomia" que havia de blindar les inversions de l'Estat en el País Valencià. Com ja s'ha
dit, aquests pressupostos són profundament antivalencians i condemnen a la ciutadania valenciana a
ser una autonomia de segona.
Un exemple, el projecte de PGE deixa a l'Àrea Metropolitana de València amb zero euros d'inversió
en matèria de transports. Aqueixa falta de dotació contrasta amb els 127 milions d'euros que es
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destinen a Madrid, els 109 milions que es destinen a Barcelona o els 48 milions a Canàries. Els
mateixos pressupostos, a més, deixen sense finançament als projectes de continuació de la xarxa
ferroviària valenciana de rodalies que ha previst només 50 milions d'euros, malgrat la promesa del
Ministeri de Foment d'invertir 1.436 milions d'euros en el Pla de Rodalies a executar en 9 anys, fins al
2025, a raó de 160 milions per any.
Recentment una delegació valenciana d'alcaldesses i alcaldes es va desplaçar a Madrid per a exigir
al Ministre Montoro que incorpore partides pressupostàries suficients per a cobrir les necessitats de la
ciutadania valenciana. El Ministre, una vegada més ha fet cas omís a les demandes del poble
valencià. Aquest esdeveniment torna a fer visible la impossibilitat que el problema de la
infrafinançiació valenciana puga resoldre's a porta tancada i en una negociació amb el PP. No obstant
açò, celebrem que siguen els i les representants municipals els que porten aquestes reivindicacions a
Madrid. L'aposta municipalista implica, sobretot, la necessitat que siguen els municipis els qui
assumisquen un major protagonisme pel que fa a cobrir les demandes dels seus veïns i veïnes. Els
municipis es planten contra les polítiques austericides del Govern del PP, contra la regla de despesa
de Montoro que impedeix invertir els superàvits en política social i també contra la falta d'inversions.
Per tot l'exposat
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1. Manifestar el rebuig al projecte actual de Pressupostos Generals de l'Estat presentat pel PP i que
deixa, un any més, als municipis valencians a la cua de l'estat en inversions.
2. Instar als diputades i diputats valencians de tots els grups polítics del Congrés a recolzar, en el
tràmit parlamentari, els esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat que suposen una millora en el
finançament per als municipis i comarques valencianes, en concret per al nostre municipi la neteja i
manteniment del Riu Túria i els seus barrancs, la inversió en la millora de la línia C3 de rodalies, la
connexió de l'A3 amb el polígon de Va belar, la canalització del barranc de Mandor al seu pas pel
nostre municipi i la insonorització dels vivendes afectades pel soroll de l'aeroport de Manises.
3. Enviar una còpia d'aquests acords a les grups parlamentaris del Congrés i del Senat.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 3 vots a favor de
Riba-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: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/859
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PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
14.- 1606/2018/GEN, DACIÓ COMPTA DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE A SUBMINISTRAR Al
PLE CORRESPONENT Al 1ER. TRIMESTRE DE 2018, EN COMPLIMENT DEL QUE ES DISPOSA
EN LA BASE 53 D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017, PRORROGAT PER A 2018.
Considerant el que es disposa en la Base número 53 d'Execució del Pressupost municipal d'aquest
Ajuntament de Riba-roja de Túria:
"Base 53.-Informació comptable a subministrar al Ple
1. La informació comptable a subministrar periòdicament al Ple se subjectarà al recollit en
l'article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL i en les regles 105 i
106 de la Instrucció de Comptabilitat EHA 4041/2006.
2. La Intervenció de l'entitat local remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència la
següent informació:
a ) informació de l'execució dels pressupostos
b) informació del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries
independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació.
c) els informes establit en els article 4 i 5.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la llei
3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.:
d) S'inclourà la informació relativa al Període mitjà de pagament establida en el Reial
decret 635/2014
2. Aquesta informació comptable serà entregada per intervenció a l'alcaldia dins al llarg dels
mesos d'abril, juliol i octubre de cada any amb referència al trimestre immediat anterior.
Respecte a l'últim trimestre de l'any la informació es rendirà una vegada haja sigut aprovada
la liquidació del pressupost en la primera sessió que el ple celebre.
3. Amb referència als tres primers trimestres de l'exercici, l'alcaldia haurà d'elevar la
informació al ple en la primera sessió ordinària que aquest celebre.
5. En relació amb el compliment d'el que s'estableix en l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el TRLRHL, l'òrgan interventor elevarà al Ple :
1.-Trimestralment al costat de la informació comptable a remetre al Ple, una relació de
les objeccions efectuades i còpia d'aquests.
2.-Anualment, al costat de l'aprovació del Compte General de l'exercici copia de les
objeccions efectuades en matèria de despeses així com de les principals anomalies
detectades en matèria d'ingressos."."

Considerant que pel Departament d'Intervenció s'ha tramitat l'expedient electrònic 1606/2018/GEN,
s'eleva la present proposta al Ple per a la seua dació compta en compliment del que es disposa en la
citada Base 53 d'Execució del Pressupost municipal.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, es dóna per
assabentat de la informació comptable corresponent al 1er trimestre de l'exercici 2018.
Àudio: 14.mp3
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Vídeo: http://videople.es/860

15.- Donar compte de les Resolucions de la número 0939/2018 a la 1190/2018.

S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprensiva entre els números 0939/2018 a la
1190/2018, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l'arxiu d'àudio annex a la
present acta.
Àudio: 15.mp3
Vídeo: http://videople.es/861

16.- Precs i Preguntes
Es van produir diverses intervencions dels diferents Grups Polítics així com una interpel·lació
per part del Portaveu de Riba-roja Pot, Sr. Ferrer, en el torn de precs i preguntes que es recullen en
un arxiu d'àudio annex a la present acta.
Àudio: 16.mp3
Vídeo: http://videople.es/862

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