ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L´ AJUNTAMENT PLE
EL DÍA 5 de novembre de 2018
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d´ Actes de l´Ajuntament
5 de novembre de 2018
17:30

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

Partit Popular

Ciutadans

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

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

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafael Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Puchol

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Regidors absents: Cap
Actúa 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 5 de novembre de 2018, sent les 17.30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això sota la
Presidència del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit de la Secretària Ylenia Díaz Morán.
Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes consignats
en l'Ordre del dia

1.- Aprovació acta anterior de data 1 d'octubre de 2018.
Acta núm. 13, convocatòria ORDINÀRIA de data 01/10/2018. 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.

2.- 4499/2018/GEN, ACORD RELATIU A RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT D'ANTONIO
JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ
ASSUMPTE: ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR
Sr. ANTONIO JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ PER A UN SEGON LLOC DE TREBALL EN
L'ACTIVITAT PÚBLICA DOCENT UNIVERSITÀRIA
Vista la instància presentada en data 4 de setembre de 2018, num. RE 2018012376, per Sr.
ANTONIO JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ, en la que sol·licita la declaració de compatibilitat per a
realitzar una segona activitat pública com a professor associat de la Universitat de València.
RESULTANT que el sol·licitant és treballador d'aquesta Administració, amb la categoria
Professional de Tècnic Mitjà de Jardins i Paisatge (grup A2), personal laboral fix a jornada completa,
de 37,5 hores setmanals, havent-se presentat Informe del Regidor de Parcs i Jardins, Sr. Rafael
Gómez Sánchez, en la qual indica que l'activitat a prestar per Sr. Antonio José Morales Hernández
en la Universitat de València no afecta a l'acompliment de les seues funcions ni al desenvolupament
de la seua jornada laboral.
CONSIDERANT que l'art. 145 del TRRL es remet en el règim d'incompatibilitats dels
funcionaris de l'Administració Local a el que s'estableix amb caràcter general en la Llei 53/1984
d'incompatibilitats i normes que es dicten per l'Estat per a la seua aplicació i que l'art. 2.1.c) de la
citada Llei 53/1984 inclou en el seu àmbit d'aplicació a tot el personal al serveis de les Corporacions
Locals, precisant el 2.2 del mateix article que s'entén inclòs tot el personal, qualsevol que siga la
naturalesa jurídica de la relació d'ocupació, per tant es refereix a qualsevol classe de personal al
servei de l'Ajuntament, tant a funcionaris com laborals.
CONSIDERANT que l'art. 3.1 de la Llei 53/1984 assenyala que "...només podran exercir un
segon lloc o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions
docents o sanitàries, i en els casos a què es refereix els articles 5é i 6é ..." i que l'art. 4.1 diu que es
podrà autoritzar la compatibilitat, complides les restants exigències d'aquesta llei, per a un segon lloc
de treball en l'esfera docent com a professor universitari associat al règim de dedicació no superior a
la de temps parcial i amb durada determinada, recollint el mateix l'art. 3.1 del RD 598/1985 de
desenvolupament.
CONSIDERANT que l'art. 4 del citat RD 598/1985, estableix que en els supòsits en què siga
possible l'autorització de la compatibilitat d'activitats públiques, aquesta s'entendrà condicionada a les
limitacions retributives previstes en l'article 7 de la Llei 53/1984. En l'art. 7.1 de la Llei 53/1984
s'estableix que serà requisit necessari per a autoritzar la compatibilitat d'activitats públiques el que la
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quantitat total percebuda per tots dos llocs o activitats no supere la corresponent al principal estimada
en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 35% per als funcionaris del grup B (ara A2).
D'altra banda, encara que l'art. 16.1 de la Llei estableix una prohibició general d'autoritzar
compatibilitat al personal que exercisca posats que perceben complement específic, en el seu apartat
3 s'exceptua de la prohibició indicada quan es tracte d'autoritzacions de compatibilitats per a exercir
com a professor universitari associat en els termes de l'art. 4.1.
CONSIDERANT que l'article 9 de la Llei 53/1984 estableix la necessitat de l'autorització del
Ple de la Corporació com a lloc principal i la necessitat d'informe previ favorable de l'òrgan competent
en el segon lloc, igual que l'art. 6.1 del RD. 598/1985 i conforme a l'art. 6.3 en aquest cas ha de ser
emés pel rector de la Universitat. Havent-se rebut aquest informe de 5 d'octubre de 2018, que va
tindre entrada en aquest Ajuntament en data 16 d'octubre de 2018 amb núm. RE 2018013896.
CONSIDERANT el que es disposa en l'article 3.1 de la Llei 53/1984 respecte a la prèvia i
expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada i horari dels dos llocs
i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos.
CONSIDERANT que conforme a l'article 16.3 i 7.1 de la Llei 53/1984, i sent que el lloc de
Tècnic Mitjà de Jardins i Paisatge d'aquest Ajuntament té assignat una retribució bruta mensual de
2.411,80 € i la que percebrà en la Universitat és de 527,49 € i que la suma de ambdues suposen
2.939,29 € i aquesta quantitat és inferior a la del principal incrementada en un 35%, que seria
3.255,93 € i que per tant es compleix amb la previsió del límit establit en els citats articles.
CONSIDERANT que la jornada a realitzar en la Universitat com a professor associat és
parcial, i en concret de 12 hores setmanals, no afectant l'acompliment d'una segona activitat en la
Universitat de València a les funcions ni al desenvolupament de la seua jornada laboral en aquest
Ajuntament, d'acord amb l'informe del Regidor de Parcs i Jardins, Sr. Rafael Gómez Sánchez.
Vist l'informe del Sotssecretari de l'Ajuntament de data 19 d'octubre de 2018.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 19 vots a
favor (6 PSOE, 1 Compromís, 2 de Ciutadans, 7 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 1 en contra d'EUPV, va
acordar:
PRIMER.- Aprovar l'autorització de compatibilitat del treballador Sr. ANTONIO JOSÉ
MORALES HERNÁNDEZ, per a l'acompliment d'una segona activitat exercint de Professor Associat
en la Universitat de València amb jornada de 12 hores setmanals, com a segona activitat en el sector
públic, sense que aquesta puga afectar la jornada de treball i a l'horari del seu lloc de treball com a
Tècnic Mitjà de Jardins i Paisatge a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
SEGON.- Que es notifique l'acord a l'interessat, amb expressió dels recursos que
procedisquen, a la Regidor de Recursos Humans, al Regidor de Parcs i Jardins, a la Universitat de
València i al Comité d'Empresa.
Àudio: 02.mp3
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Vídeo: http://videople.es/1210

3.- 4548/2018/GEN, PLA EDIFICANT: CANVI ANUALITAT "ASCENSOR CERVANTES"
ACORD RELATIU A LA PROPOSTA A LA CONSELLERIA PER AL CANVI D'ANUALITAT
EN LA COL·LOCACIÓ D'ASCENSOR" DEL CEIP CERVANTES DINS DEL PROGRAMA
EDIFICANT"
Vistos els antecedents que obren en l'expedient de referència,
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Amb data 20 d'octubre de 2017 la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport va publicar en el DOGV número 8157 el Decret Llei 5/2017 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, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics
docents de la Generalitat.
Segon.- El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja amb data 5 de març de 2018 va aprovar l'adhesió
al Pla Edificant per a la millora d'infraestructures educatives de la localitat i va acordar: Sol•licitar a la
Conselleria d'Educació a través del Pla Edificant la col•laboració en determinades actuacions en els
centres públics de la nostra localitat, entre d'elles la Col•locació d'ascensor en el CEIP Cervantes
46007281.
Tercer: 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 €.
Quart: L'Ajuntament de Riba-roja va rebre escrit de data 17/04/18 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 Ribaroja de Túria per l'actuació, col·locació d'ascensor, del CEIP Cervantes.
Quint: 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.
Sext: La proposta del secretari autonòmic d'educació al conseller d'educació per a la delegació
de competències en matèria de infraestructures a l'Ajuntament de Riba-roja per a l'actuació:
Col·locació d'ascensor en el centre CEIP Cervantes. Especificava en el punt primer:
1.- IMPORT DE LA DELEGACIÓ.
Per a la realització d'aquesta actuació, es finança a l'Ajuntament de RIBA-ROJA DE TÚRIA,
amb C.I.F. P4621600H per import de 48.034,58 euros, amb càrrec als crèdits consignats en el capítol
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VII "Transferències de capital" del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport.
Aquesta quantitat resulta de la memòria presentada per l'ajuntament, l'import del qual es
desglossarà en les següents anualitats:2018................ 48.034,58 euros
2019................ 0 euros
2020................ 0 euros
2021................ 0 euros
2022................ 0 euros
L'autorització de les despeses corresponents a exercicis futurs queda subordinada als crèdits
que, per a cada exercici, es consignen a aquest efecte en el pressupost de la Generalitat.
En el cas que es produïsquen desajustaments entre les anualitats concedides i les necessitats reals
que en l'ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les actuacions, l'entitat local proposarà el
seu reajustament amb almenys un mes d'antelació a la fi del corresponent exercici pressupostari.
Sèptim: El 23 d'octubre de 2018, l'enginyer tècnic municipal va emetre informe en el que
proposava la sol·licitud a la Generalitat Valenciana per a un canvi en les anualitats per a l'actuació
"Col·locació d'ascensor en el centre CEIP Cervantes".
Octau: El 23 d'octubre de 2018, el tècnic municipal d'educació va emetre informe en el que
proposava la sol·licitud a la Generalitat Valenciana per a un canvi en les anualitats per a l'actuació
"Col·locació d'ascensor en el centre CEIP Cervantes".
Nové: El 8 d'octubre de 2018, el Secretari Autonòmic d'Educació, "Pla Edificant::
Comunicación sobre ajustes de anualidades", en la qual especifica que:
En el supòsit que l'administració local considere que la quantitat inicialment assignada no vaja
a ser executada abans del 31 de desembre, és a dir que es produïsquen els treballs i s'emeten les
corresponents factures, hauran de sol·licitar en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport els ajustos que consideren necessaris, mitjançant l'aprovació de Ple.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
dels presents acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, abans del 7 de novembre de 2018, el canvi
d'anualitat de 2018 a 2019 per a l'actuació del Pla Edificant "Col•locació d'ascensor en el centre CEIP
Cervantes" seguint les instruccions de la comunicació del secretari autonòmic, és a dir, mitjançant
acord plenari per a esta sol•licitud.
SEGON.- Comunicar la present Acord a la Conselleria d'Educació, al Consell Escolar Municipal, i al
Consell Escolar del centre CEIP Cervantes.
Àudio: 03.mp3
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Vídeo: http://videople.es/1211
A l'inici del punt núm. 4 s'incorpora el Regidor de Compromís, Sr. Castillo Faus..

4.- 4550/2018/GEN, PLA EDIFICANT: INCLUSIÓ COBERTA IES QUINT
ACORD RELATIU A LA PROPOSTA A LA CONSELLERIA PER A LA SOL.LICITUD DE
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A L'ACTUACIÓ REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL
BLOC A DEL CENTRE IES EL QUINT DINS DEL PROGRAMA EDIFICANT"
Vistos els antecedents que obren en l'expedient de referència,
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Amb data 20 d'octubre de 2017 la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport va publicar en el DOGV número 8157 el Decret Llei 5/2017 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, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics
docents de la Generalitat.
Segon.- El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja amb data 5 de març de 2018 va aprovar l'adhesió
al Pla Edificant per a la millora d'infraestructures educatives de la localitat. Que va acordar: Sol•licitar
a la Conselleria d'Educació a través del Pla Edificant la col•laboració en les determinades actuacions
en els centres públics de la nostra localitat.
Tercer: El 13 de juny de 2018 l'IES El Quint va presentar instància amb número de registre
2018001704 mitjançant la qual sol•licita la inclusió en el Pla Edificant de la següent actuació:
"Reparació de l'estanqueitat de la coberta del bloc A del centre IES El quint".
Quart: El 6 de juny de 2018 es va reunir el Consell Escolar de Centre de l'IES el Quint que va
aprovar la sol.licitud d'impermiabilització de la coberta a incloure en el Pla Edificant.
Quint: El Decret Llei 5/2017 de 20 d'octubre del Consell de la Generalitat (Pla Edificant)
estableix en la fase 3 que cada proposta de Resolució al Conseller d'Educació de delegació de
competències en matèria d'infraestructures, ha de ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
PRIMER.- Sol.licitar a la Conselleria d'Educació la delegació de competències per a la
realització de l'actuació: "Reparació de l'estanqueitat de la coberta del bloc A del centre IES El quint".
SEGON.- Comunicar la present Acord a la Conselleria d'Educació, al Consell Escolar
Municipal, i al Consell Escolar del centre IES El Quint.
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Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/1212

5.- 3251/2018/GEN, PROPOSTA D' ACORD D'AJUST DELS SALDOS
COMPTABILITAT Als SALDOS OBRANTS EN RECAPTACIÓ MUNICIPAL

OBRANTS

EN

ASSUMPTE: Integració dels programes informàtics de recaptació i comptabilitat. Depuració de
saldos.
PRIMER.-Considerant que l'art. 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'Octubre de Procediment Administratiu
Comú, estableix que "Les administracions públiques podran així mateix rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instàncies dels interessat, els errors aritmètics administratiu o de fet existents en el
seu actes"
De les operacions d'encreuament de dades entre comptabilitat i recaptació i dels treballs de recerca
realitzats han sorgit com a principals motius de les diferències trobades els següents:
-

Imputació dels ingressos a exercicis diferents a causa del canvi d'any i als fluxos d'informació.
Imputació d'ingressos a contrets diferents.
Càrrecs creats en Recaptació sense donar trasllat a la comptabilitat.
Diferències en els criteris d'aplicació d'ingressos.

SEGON.- En les Bases d'execució del Pressupost vigent no es recull un procediment específic per a
la modificació de saldos d'exercicis tancats, No obstant això de les mateixes es transcriuen les
següents bases relacionades amb l'operatòria d'aplicació dels ingressos:
"(...)BASE 47ª: Operacions prèvies en l'estat d'ingressos.
1º.- Tots els cobraments coneguts per la Intervenció municipal fins a 31 de desembre han de
ser aplicats en el Pressupost que es tanca.
2º.- Els ingressos el trasllat dels quals se de a intervenció per l'O.A. de Recaptació amb
posterioritat al 31 de desembre s'imputaran definitivament en l'exercici següent.
3º.- Es verificarà la comptabilitat del reconeixement de dret en tots els conceptes d'ingrés, de
conformitat amb el que es preveu en la Base 36a i següents (...)."
TERCER.- Respecte a l'òrgan competent, de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local es desprén en relació a la fixació de
criteris comptables el següent:
"(...)Regla 8. Del Plen de la Corporació.
Correspon al Ple de la Corporació:
(...).
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b) Aprovar, previ informe de la Intervenció o òrgan de l'entitat local que tinga atribuïda la funció de
comptabilitat, les normes que regulen els procediments administratius a seguir en la gestió comptable
de l'entitat local, a fi de garantir l'adequat registre en el sistema d'informació comptable de totes les
operacions, en l'oportú ordre cronològic i amb la menor demora possible.(...)"
D'altra banda també es desprén la competència del Ple a l'efecte d'ajustar els saldos obrants en
comptabilitat a les dades procedents de Recaptació de l'article 22.2 e) i q) de la Llei de Bases de
Règim Local.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
PRIMER.- Aprovar l'ajust dels saldos obrants en la Comptabilitat municipal a 30/06/2018 als saldos
certificats pel Departament de Recaptació a 30/06/2018 i obrants en aquest expedient, realitzant per
a això les operacions comptables oportunes.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1213

6.- 4566/2018/GEN, ACORD RELATIU A l'APROVACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS
DE DONES I HOMES DEL MUNICIPI DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
ACORD RELATIU A l'APROVACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE DONES I HOMES
DEL MUNICIPI DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
ANTECEDENTS DE FET
El Pla municipal d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes de Riba-roja té com a objectiu garantir i
impulsar l'exercici ple de la Igualtat en el municipi.
Amb l'objectiu de continuar avançant cap a una cultura igualitària es presenta aquest I Pla d'Igualtat
municipal que repercuteix directament en la ciutadania del nostre municipi.
D'aquesta manera, s'exposen les diferents àrees en les quals es treballarà de manera transversal i
que s'exposen en el Pla:
-

-Educació, formació i cultura
-Teixit associatiu, participació i convivència ciudadana.
-Sistema reproductiu: ocupació, teixit empresarial i teixit comercial
-Esport, benestar i salut de les dones.
-Prevenció, sensibilització i eradicació de la violència masclista
-Urbanisme, accessibilitat i igualtat

FONAMENTS DE DRET
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La Normativa Estatal quant a la igualtat d'oportunitats es recolza en l'article 14 de la Constitució
Espanyola on es proclama el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. Per part seua,
en l'article 9.2 es consagra l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la
llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives. D'altra banda, la
Llei orgànica 3/2007, per a Igualtat efectiva de Dones i Homes, naix amb la vocació d'erigir-se en
la llei-codi de la igualtat entre dones i homes. Realitza una projecció del principi d'igualtat que abasta
diferents àmbits, en els quals puga generar-se o perpetuar-se la desigualtat. D'ací la consideració de
la dimensió transversal de la igualtat, senyal d'identitat del modern dret antidiscriminatori, com a
principi fonamental.
Quant a la Normativa Autonòmica es destaca l'article 11 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana, en el qual es determina que la Generalitat vetlarà, en tot cas, perquè les dones i els
homes puguen participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions
de cap mena i garantirà que ho facen en igualtat de condicions. A aquest efecte es garantirà la
compatibilitat de la vida familiar i laboral.
Al seu torn, en l'article 33.3 k) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, es reconeix que els municipis valencians tenen competències pròpies
en la promoció de polítiques que permeten avançar en la igualtat efectiva d'homes i dones.
D'altra banda, en l'article 4.1 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre
Dones i Homes, s'estableix que els poders públics valencians adoptaran les mesures apropiades per
a modificar els patrons socioculturals de conducta assignats en funció del gènere, amb la finalitat
d'eliminar els prejudicis, els usos i els costums de qualsevol índole basats en la idea d'inferioritat o en
funcions estereotipades de dones i homes contràries al principi d'igualtat.
Així mateix, la Llei 4/2012, de 15 d'octubre de la Generalitat, per la qual s'aprova la Carta de
Drets Socials de la Comunitat Valenciana Llei 4/2012, de 15 d'octubre estableix el conjunt de
principis, drets i directrius que informen l'actuació pública de la Generalitat en l'àmbit de la política
social, sent expressió de la convivència social dels valencians i les valencianes.
Pel seu costat, la Normativa Europea exposa que la igualtat és, així mateix, un principi fonamental en
la Unió Europea. Des de l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam fins a l'actual Tractat de la
Unió Europea i el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la igualtat entre dones i homes i
l'eliminació de les desigualtats entre unes i uns altres són un objectiu que ha d'integrar-se en totes les
polítiques i accions de la Unió i dels seus membres. S'han dictat nombroses Directives comunitàries
sobre igualtat de sexes d'important calat en matèria d'igualtat d'oportunitats i de tracte, havent sigut
traslladades a l'ordenament espanyol.
Per a finalitzar s'esmenta la Normativa Internacional que ressalta que la igualtat entre dones i homes
és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans, entre
els quals destaca la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la
dona, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides al desembre de 1979 i ratificada per
Espanya en 1983. En aquest mateix àmbit procedeix ressaltar els avanços introduïts per
conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín de 1995. En
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l'Organització Internacional del Treball (OIT), la igualtat entre dones i homes està consagrada ja en
la seua constitució i projectada en les normes internacionals del treball. Els quatre convenis clau de la
OIT són: el Conveni sobre igualtat de remuneració, el Conveni sobre la discriminació en l'ocupació i
l'ocupació, el Conveni sobre els treballadors amb responsabilitats familiars i el Conveni sobre la
protecció de la maternitat.
Sobre la base del que antecedeix i vist que el Pla l'aprovació del qual es pretén compleix amb els
requisits exigits,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 14 vots a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 3 de Riba-roja Pot) i 7 abstencions del PP, va
acordar:
PRIMER: Aprovar El I Pla d'Igualtat d'oportunitats de dones i homes del municipi de Riba-roja.
Aquesta aprovació serà el primer pas per a aconseguir instruments d'actuació que a més de combatre
i corregir situacions discriminatòries o desigualitaries, promoga la igualtat d'oportunitats de dones i
homes en la ciutadania.
SEGON: Instar a realitzar el seguiment i l'avaluació dels objectius marcats en el Pla d'Igualtat
municipal per part de la Regidoria d'Igualtat.
TERCER: Publicar aquest Pla en la pàgina Web municipal perquè puga ser de general coneixement i
en el BOP.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/1214

7.- 3284/2018/GEN, ACORDS QUE PROCEDISQUEN EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.
Vista la proposta de la Regidoria d'Hisenda de 27/09/2018 per la qual s'insta la modificació
per a l'exercici 2019 i següents, de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre vehicles de Tracció
mecànica, en atenció a la conveniència d'adequar la regulació actual de beneficis fiscals; que per una
menor incidència en el medi ambient, impedeixen que determinats vehicles puguen ser objecte
d'atorgament de beneficis fiscal algun; davant la falta de regulació municipal.
Vista la classificació del Parc de vehicles en funció del seu potencial contaminant realitzada
per la Direcció General de Trànsit.
Vist així mateix que en l'anterior regulació es va minorar la pressió fiscal especialment a
famílies i altres col·lectius titulars de vehicles d'ús general, procedint amb això a disminuir l'impost de
turisme de 8 a 15,99 cf i ciclomotors i motocicletes de fins a 1000 cc, quedant fora d'aquesta reducció
els turismes de més de 16 cf així com les motocicletes de mes de 1000 cc; i estimant que aquests

10

vehicles així mateix són d'ús familiar i particular, sent voluntat d'aquesta Corporació el reduir la
pressió fiscal a les famílies; proposant-se mitjançant la present, així mateix la reducció en un 14% de
les tarifes establides per als turismes de mes de 16 cf així com les motocicletes de mes de 1000 cc.
Vist que així mateix i amb la finalitat de donar compliment a l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, prèviament a
l'elevació d'aquesta proposta s'ha sotmés a consulta publica l'aprovació d'aquesta nova Ordenança, a
l'efecte de que en compliment de la norma citada, es recaptara l'opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives, sense que en el termini de 10 dies hàbils, s'haja produït cap
consulta.
Vist l'informe Jurídic-econòmic emés per les responsables dels departaments d'Intervenció,
Secretària i Tresoreria Municipal (INF-TES 01/31/18) que consta en l'expedient.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 16 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 7 del PP) i 5 en contra de (2 de Ciutadans i 3 de Riba-roja
Pot), va acordar:
1º.- Aprovar nova redacció dels arts. 4 i 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre Vehicles de Tracció mecànica:
"Art. 4:TARIFES
D'acord amb el que es disposa en els apartats 1 i 4 de l'art. 95 del Reial decret 2/2004 de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, el quadre de tarifes exigibles serà el
següent:

Potència i classe de vehicle

A)

TURISME:
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals d'ara endavant
B)

AUTOBUSOS:
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

C)
CAMIONS:
Menys de 1000 Kg carrega útil

Cuota
Euros

20,00
50,00
90,00
123,00
154,00

140,00
200,00
250,00

42,28
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De 1000 a 2999 Kg carrega útil
Més de 2999 a 9999 Kg carrega útil
Més de 9999 Kg de càrrega útil
D)

E)

TRACTORS:
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

83,30
118,64
148,30

17,67
27,77
83,30

REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1000 i mes de 750Kg de càrrega útil
17,67
De 1000 a 2999 Kg carrega útil
27,77
De més de 2999 Kg carrega útil
83,30

F)
ALTRES VEHÍCLES:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 c. c.
Motocicletes de més de 125 a 250 c. c.
Motocicletes de més de 250 a 500 c. c.
Motocicletes de més de 500 a 1000 c. c.
Motocicletes de més de 1000 c. c.

6,00
6,00
10,00
22,00
45,00
84,00

Art. 6º. BONIFICACIONS
D'acord amb el que es disposa en l'art. 95.6 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Ribaroja de Túria estableix les següents bonificacions sobre el quadre de tarifes establit en l'art. 4 de la
present Ordenança:
6.1.- Els vehicles històrics o aquells que tinguen un antiguitat mínima de 25 anys, gaudiran
d'una bonificació del 100%.
L'antiguitat del vehicle es comptarà a partir de la data de la seua fabricació; Si aquesta no es
coneguera, es prendrà com a tal la de la seua primera matriculació, o, en defecte d'això, la data en
què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
L'acreditació davant la Prefectura provincial de trànsit de la bonificació del 100% de l'impost, a
l'efecte de transferències i baixes del vehicle, podrà efectuar-se mitjançant impressió de les dades
que figuren en el cens de l'impost, diligenciada pel Negociat Gestor.
Per a poder gaudir d'aquesta bonificació els subjectes passius hauran de sol·licitar la seua
aplicació, acompanyant a la sol·licitud; fotocòpia de la "targeta I.T.V." (Targeta d'Inspecció tècnica del
Vehicle) en vigor, del vehicle i del permís de circulació, així com quants documents estime oportú per
a acreditar l'antiguitat del vehicle. La sol·licitud haurà de presentar-se en el termini comprés entre la
data en què el vehicle aconseguisca l'antiguitat requerida i el 31 de desembre d'aqueix mateix any. La
bonificació farà efecte a partir del període impositiu següent a l'any en què se sol·licite.
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En el cas de vehicles que, complint els requisits previstos en els paràgrafs anteriors, siguen
necessària l'autoliquidació de l'impost per matriculació; el subjecte passiu podrà sol·licitar la
bonificació en el termini d'un mes des de la nova matriculació. Si la bonificació fóra concedida, farà
efecte en l'exercici següent, no generant dret a devolució alguna de l'autoliquidació abonada.
6.2.- Els vehicles classificats en el Registre Nacional de Vehicles de la Direcció General
de Trànsit en atenció al seu potencial contaminant amb la classificació: ZERO EMISSIONS;
Gaudiran d'una bonificació del 75%; durant tota la seua permanència en el padró municipal.
6.3.- Els vehicles classificats en el Registre Nacional de Vehicles de la Direcció General
de Trànsit en atenció al seu potencial contaminant amb la classificació: ECO; Gaudiran d'una
bonificació del 75%; durant els primers 10 anys, incloent el de la matriculació i computant-se des
d'aquest exercici amb independència de l'alta en el Padró de IVTM de Riba-roja de Túria.
Per a poder gaudir de les bonificacions contingudes en els apartats 2 i 3 del present articule,
els subjectes passius hauran de sol·licitar la seua aplicació acompanyant a la sol·licitud, fotocòpia de
la "targeta I.T.V." en vigor, del vehicle i del permís de circulació, així com quants documents estime
oportú per a acreditar les característiques del vehicle. La sol·licitud haurà de presentar-se abans de la
meritació de l'impost, i farà efecte a partir del període impositiu següent a l'any en què se sol·licite,
excepte per a l'exercici 2019, en la qual els subjectes passius podran sol·licitar la bonificació en el
primer trimestre de l'exercici, i si aquesta fóra concedida, generarà dret a l'anul·lació i/o devolució de
l'impost liquidat.
6.4.- Requisits de les bonificacions:
Totes les bonificacions regulades en aquest article, queden condicionades tant a estar al
corrent del pagament de tributs municipals, com a estar empadronat en el padró municipal d'habitants
del municipi. Aquests requisits s'hauran de complir, durant tot el període en què el subjecte passiu es
beneficie de les bonificacions, podent l'Ajuntament d'ofici i comprovada l'incompliment de qualsevol
dels requisits, anul·lar la bonificació; anul·lació que tindrà efectes des del mateix exercici en què es
produïsca (exigint el pagament de l'impost mitjançant liquidació, si el padró ja s'haguera generat) i
devent l'interessat, tornar a instar la seua concessió, si es restableix la situació que va donar lloc a la
seua anul·lació, concessió que en tot cas tindrà efectes en l'exercici següent al qual es concedisca."
2º.- Sotmetre l'acord provisional a informació pública per un període de 30 dies hàbils com a
mínim, en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a més en un diari
dels de major difusió de la província. Si no s'hagueren presentat reclamacions, s'entendrà
definitivament aprovat l'acord fins llavors provisional.
3º.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la
Província, així com del text modificat de l'Ordenança, començant a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2019.
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Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/1215

8.- 2777/2018/GEN, ACORDS QUE PROCEDISQUEN EN RELACIÓ A la MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEI D'ESCOLA
INFANTIL.
Vista la proposta de les Regidories d'Educació i Hisenda de 27/09/2018 per la qual s'insta la
modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de serveis d'Escola Infantil de
Primer Cicle tant a l'efecte de compatibilitzar l'exacció de les taxes regulades en aquesta Ordenança
fiscal tant amb l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual s'aproven les Bases Reguladores de les Ajudes Econòmiques destinades a
l'escolarització en els Centres autoritzats d'Educació Infantil i en Escoles Infantils Municipals de
Primer Cicle de la Comunitat Valenciana, com amb la Resolució de 6 de juny de 2018, de la citada
Conselleria, per la qual es van convocar les ajudes econòmiques regulades en la citada Ordre; com
així mateix a l'efecte de que en aquesta modificació s'incloga la prevalia de la normativa autonòmica
en virtut de la submissió del Servei d'Escola Infantil a l'autoritat de la pròpia Conselleria d'Educació i a
la Inspecció Educativa de la Conselleria d'educació de la Generalitat Valenciana.
Vist que així mateix i amb la finalitat de donar compliment a l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, prèviament a
l'elevació d'aquesta proposta s'ha sotmés a consulta publica l'aprovació d'aquesta nova Ordenança, a
l'efecte de que en compliment de la norma citada, es recaptara l'opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives, sense que en el termini de 10 dies hàbils, s'haja produït cap
consulta.
Vist l'informe Jurídic-econòmic emés per les responsables dels departaments d'Intervenció,
Secretària i Tresoreria Municipal (INF-TES 01/32/18) que consta en l'expedient.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
1.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la
prestació del Servei d'Escola infantil Municipal primer cicle, mitjançant la incorporació de les següents
DISPOSICIONS ADDICIONALS, que queda redactats de la següent forma:
"DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
L'obligació de pagar les Taxes regulades en aquesta Ordenança, i la meritació de les
mateixes la regulació de les quals es conté en l'art. 7, no es produirà en aquells supòsits en què en
virtut d'una normativa autonòmica reguladora de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització
d'alumnat de 0 a 3 anys; les taxes regulades en la present ordenança resulten incompatibles amb els
requisits exigits en la citada normativa autonòmica perquè els destinataris de les citades ajudes
puguen ser beneficiaris d'aquestes.
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La regulació continguda en aquesta Disposició transitòria no s'aplicara a tots els subjectes
passius ni a totes les taxes regulades en aquesta ordenzaza Fiscal, sinó únicament afectarà aquells
subjectes passius i a aquelles Taxes en les quals existisca incompatibilitat amb els requisits exigits
per la normativa autonòmica.
"DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Atenent que en compliment del Conveni subscrit en data 30 de maig de 2011, entre la
Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Riba-roja de Túria per a la
creació de l'Escola Infantil Municipal de Riba-roja de Túria; aquest Ajuntament ha de sotmetre's
obligatòriament a l'autoritat de la Conselleria d'Educació i a la Inspecció Educativa en els termes
previstos en la Llei orgànica d'Educació vigent, així com en allò que regule la inspecció del sistema
educatiu i altres normes que les desenvolupen; s'estableix clarament la prevalencía d'aquesta
normativa amb respecte a la regulació contesa en la present Ordenança Fiscal, per la qual cosa no
procedirà l'aplicació de les normes contingudes en aquesta Ordenança Fiscal quan les mateixes
siguen incompatibles o contradictòries amb les normes i instruccions dictades per la Conselleria
d'Educació i Inspecció Educativa."
2- otmetre l'acord provisional a informació pública per un període de 30 dies hàbils com a
mínim, en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a més en un diari
dels de major difusió de la província. Si no s'hagueren presentat reclamacions, s'entendrà
definitivament aprovat l'acord fins llavors provisional.
3.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la
Província, així com del text íntegre de l'Ordenança, començant a aplicar-se a partir de l'endemà al de
la seua publicació.
Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/1216

9.- 2142/2018/GEN, ACORDS QUE PROCEDISQUEN EN RELACIÓ A l'APROVACIÓ DE
L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D'ACCIONS SOCI JUVENILS.
Vista la proposta de les Regidories de Joventut i Hisenda de 27/09/2018 per la qual s'insta la
imposició de Preus Públics per prestació de serveis d'accions soci juvenils, i així mateix i a l'efecte de
regular la seua ordenació, l'aprovació d'ordenança de preus públics reguladora d'aquests.
Atenent que aquestes actuacions, que des del 2005 es vénen desenvolupant, amb l'objectiu de
fomentar la participació i el desenvolupament individual i social de la joventut de la localitat; requereixen
d'una regulació especifica tant per a una adequada gestió, com per a una garantia en el seu cobrament.
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Vist que així mateix i amb la finalitat de donar compliment a l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, prèviament a
l'elevació d'aquesta proposta s'ha sotmés a consulta publica l'aprovació d'aquesta nova Ordenança, a
l'efecte de que en compliment de la norma citada, es recaptara l'opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives, sense que en el termini de 10 dies hàbils, s'haja produït cap
consulta.
Vist l'informe Jurídic-econòmic emés per les responsables dels departaments d'Intervenció,
Secretària i Tresoreria Municipal (INF-TES 01/33/18), així com l'Estudi de costos emés per la
Viceinterventora i Tresorera Municipal (INF-TES 01/34/18), tots dos informes tècnics consten
degudament en l'expedient administratiu tramitat a aquest efecte.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 18 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 7 del PP) i 3 en contra de Riba-roja Pot), va
acordar:
1º.- Acordar la imposició de Preus Públics per prestació de serveis d'accions soci juvenils, i
així mateix i a l'efecte de regular la seua ordenació, aprovar la següent Ordenança reguladora
d'aquests:
" ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
O REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT D'ACCIONS SOCI-JUVENILS.
Article 1. Fonament Legal
En ús de les atribucions conferides en els arts. 41 al 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per la per la prestació del serveis d'accions soci juvenils que es
descriuen en la present ordenança.
Article 2. Naixement de l'Obligació
L'obligació de pagar els preus públics regulats en la present ordenança, naix des que
s'inicien les accions de formació, ensenyament i promoció sociocultural tant del col·lectiu juvenil com
d'altres col·lectius als quals per motius soci culturals es preste aquest tipus de serveis, si bé la
Corporació podrà exigir el depòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l'art. 46 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Article 3. Obligats al Pagament
Estaran obligats al pagament del preu públic, els qui es beneficien dels serveis que regula
aquesta Ordenança.
Article 4. Quantia: Les quanties que correspon abonar per la prestació de cadascun dels serveis a
què es refereix aquesta Ordenança, es determinarà segons els següents epígrafs:
4.1.- TALLERS: Dins de l'activitat denominada tallers, s'inclourà les activitats de: ball i
expressió corporal, risoterapia, estètica i imatge i cura personal, esports, desenvolupament i
creixement personal, noves tecnologies, música, estudi, àmbit escolar, àmbit laboral, àmbit de salut i
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seguretat, dibuix, manualitats, circ i cultura, màgia, medi ambient, energia, ecologia, audiovisuals,
cuina, teatre i caracterització, voluntariat, associacionisme, cinema, videojocs, així com altres tallers
que tenint característiques similars als ací especificats, no estiguen determinats expressament en
altres apartats de la present ordenança fiscal.
Hores per taller
De 0 a 3 hores
De 4 a 10 hores
De 11 a 15 hores
De 16 a 20 hores
De 21 a 30 hores
De 31 a 40 hores
De 41 a 50 Hores
Más de 50 Hores

Euros/taller
4,00 Euros /taller.
7,50 Euros /taller.
11,50 Euros /taller.
15,00 Euros /taller.
25,00 Euros /taller.
34,00 Euros /taller.
45,00 Euros /taller.
0,90 Euro / hora.

4.2.- ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS DE MONITOR/A D´ACTIVITATS TEMPS LLIBRE
(MAT), ANIMADOR/A JUVENIL (DAT) I FORMADOR/A D´ ANIMADORS/AS.
Hores per activitat
1 hora

Euros
0,40.- Euros/hora

4.3.- ALTRES ACTIVITATS SOCIOCULTURALS: Dins de l'activitat denominada altres
activitats socioculturals s'inclourà les activitats soci culturals que no estiguen enquadrades en l'apartat
4.2, i especialment les que es referisquen a: Educador de menjador, Acompanyant ruta escolar,
Dinamització de ludoteques, Educador/a d'activitats físiques i esportives, Llengua de signes,
Educador/a de Col·lectius amb necessitats especials, Atenció a la 3a Edat, Informàtica, Fotografia,
Activitats Multiaventura i socorrisme aquàtic, així com altres activitats soci culturals que tenint
característiques similars a les ací especificades, no estiguen determinats expressament en un altre
apartats de la present ordenança fiscal.
Hores per activitat
1 hora

Euros
1.- Euro /hora

4.4.- CURSOS DE REPÀS: Dins de l'activitat denominada curs de repàs s'inclourà les
activitats que tinguen amb objectiu el reforç i suport d'assignatures escolars, ESO i BATXILLER
.
Assignatures
Euros/mes
1 Assignatura
18,00.- Euros/mes.
2 Assignatures
32,00.-Euros/mes.
3 Assignatures
42,00.-Euros/mes.
4 Assignatures
48,00.-Euros/mes.
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4.5.- CURSOS D´ IDIOMES (De duració trimestral / anual)
CURS Idioma

Euros/MES

Per Idioma

18,00.-Euros/mes.

4.6.- CURSOS D´ IDIOMES (curs intensiu/duració mensual)
CURS IDIOMA

Euros/curs/mes

Per Idioma

35,00.-Euros/mes

4.7.- VIATGES I ALBERGS: dins d'aquesta s'inclourà les activitats tals com VIATGES D'OCI,
EXCURSIONS, MUSICALS, MULTIAVENTURA, CULTURALS i FAMILIARS.
Activitat

Euros/día

Allotjament i desdejuni

5,50.- Euros /día.

Mitja pensió

11,00.-Euros /día.

Pensió completa

16,50.- Euros /día.

Musicals i visites culturals

32,50.- Euros /día.

Visites d'un dia/Excursions (elaboració
cerveses, muntar a cavall, entre altres)

27,00.- Euros /día.

4.8.- CAMPAMENTS: dins d'aquesta s'inclourà les activitats de campaments que inclouran:
ALLOTJAMENT, PENSIÓ COMPLETA, TRASLLAT i PROGRAMA D'ACTIVITATS.
Activitat

Euros/día

Completa

17,00.-Euros/día

4.9.- CARNET JOVE (EN TOTES LES SEUES MODALITATS) I DE ALBERGUISTA (JOVE,
ADULT, FAMILIAR, GRUP) – ESTUDIANT INTERNACIONAL (ISIC) – PROFESSOR
INTERNACIONAL (ITIC) I JOVE INTERNACIONAL (IYTC).
TIPO
Jove Bàsic
Jove Família Nombrosa General
Jove Família Nombrosa Especial
Jove Diversitat Funcional = o >33%
Jove Diversitat Funcional = o >66%
Jove Família Monoparental General

Precio emisión en Euros
8,40.- Euros
4,20.- Euros
0,00.- Euros
4,20.- Euros
0,00.- Euros
4,20.- Euros
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Jove Família Monoparental Especial
Jove Violència de Gènere
Alberguista Juvenil
Alberguista Adult
Alberguista Familiar
Alberguista Grup
ISIC
ITIC
IYTC

0,00.- Euros
0,00.- Euros
5,00.- Euros
10,00.- Euros
18,00.- Euros
16,00.- Euros
9,00.- Euros
9,00.- Euros
9,00.- Euros

Articule 5: L'obligació de pagar els Preus Públics regulats en aquesta Ordenança, i la meritació dels
mateixos naix en general des que s'inicie la prestació del servei o la realització de l'activitat, havent-se
de fer efectiu d'acord amb les següents normes de gestió.
a) TALLERS: en el moment de la formalització de la corresponent inscripció definitiva.
b) VIATGES, ALBERGS I CAMPAMENTS: a partir de la publicació del llistat provisional
d'admissió.
c)CURSOS DE FORMACIÓ (incloent CURSOS D'IDIOMES): en el moment de l'inici de la
prestació del servei. Les quotes mensuals es passaran del 15 al 30 de cada mes i s'abonaran per
domiciliació bancària.
Articulo 6: Beneficis Fiscals.
No es reconeixen bonificacions ni exempcions en les Tarifes regulades en la present
ordenança sense perjudici del que es disposa en l'Art. 8, i així mateix sense perjudici dels descomptes
que als titulars del Carnet Jove s'hagen d'aplicar obligatòriament en virtut del Conveni subscrit entre
Institut València de la Joventut -Generalitat Jove- i l'Ajuntament Riba-roja de Túria; a tals efectes els
descomptes a aplicar seran els següents, que només seran aplicables en les tarifes descrites en els
apartats 4.1,4.2,4.3,4.7,i 4.8:
*20% de descompte per a cursos de menys de 30h.
*10% de descompte per a cursos de més de 30h i menys de 50h.
*7% de descompte per a activitats permanents (batuka, anglés, pilates, etc.), cursos de
més de 51h, campaments d'estiu, viatges i excursions.
NORMES DE GESTIÓ
Artículo 7: Altes y baixes.
Anunciat per l'Ajuntament la realització de l'actuació corresponent, els interessats hauran de
formalitzar per escrit la seua sol·licitud en el CIJ, en el termini que s'habilite a aquest efecte, havent
d'adjuntar, si escau, justificant del pagament del corresponent Preu Públic, o si escau i quan així
s'establisca, la corresponent domiciliació del pagament.
Les baixes es realitzaren per escrit, bé en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o del CIJ.
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En el cas d'activitat amb càrrec mensual; la baixa haurà de formalitzar-se abans del dia 6 de
cada mes, fent efecte a partir del mes següent al de la comunicació per escrit.
En el cas d'activitat amb càrrec únic; la baixa haurà de formalitzar-se abans de l'inici de
l'activitat, procedint en aquest cas la devolució del 100% de l'import abonat; en el cas que la
comunicació es realitze una vegada iniciada l'activitat no procedeix devolució alguna.
Amb caràcter excepcional, el CIJ podrà donar de baixa als alumnes que no assistisquen a les
classes per un període superior a un mes sense causa justificada i/o tinguen arracada de pagament
dues quotes.
En el cas de menors d'edat, tant les altes com les baixes han de formalitzar-se, bé en el
registre d'entrada de l'Ajuntament o del CIJ, havent d'anar autoritzades mitjançant la signatura de
mare, pare o tutor.
Artículo 8. SUPOSATS DE NO SUJECCIÓ.
Als efectes regulats en aquesta Ordenança, es consideren suposats de No subjecció i per tant
no subjectes al pagament dels Preus Públics ací regulats, els serveis que es presten als joves que a
proposta de l'Àrea d'Inclusió i Drets Socials requerisquen d'inclusió en determinades activitats, en
atenció en tot cas a la deficitària capacitat econòmica que denote la seua situació familiar i així mateix
en atenció a les necessitats socials que s'indiquen en la proposta que obligatòriament ha
d'acompanyar-se pel Departament d'Inclusió i Drets Socials.
INFRACCIONS I SANCIONS
Articule 9:
En matèria d'infraccions, contra el que es disposa en la present Ordenança i les seues
corresponents sancions s'estaran al que es disposa en la Llei de les Bases de Règim Local i
disposicions que la complementen i desenvolupen.
Articule 10:
Els deutes derivats de l'aplicació d'aquestes normes podran exigir-se pel procediment
administratiu de constrenyiment.
Articule 11:
En el no regulat en aquestes normes, serà aplicable les Disposicions Generals sobre gestió,
liquidació i recaptació de restants ingressos de dret públic.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les quanties dels Preus Públics regulats en la present Ordenança; no es gravaran amb
l'Impost sobre el Valor afegit, donada l'exempció legalment prevista en l'art. 20.8 de la Llei 37/201992
de 28 de desembre.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seua publicació integra en el Butlletí
Oficial de la Província de València, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació
expressa."
2º.- Aprovar així mateix l'informe tecnicoeconòmic i altres informes que si escau s'acompanyen a
la present imposició de Preus Públics i ordenació corresponent, i sense perjudici que previsiblement la
quantia dels preus públics proposats, d'acord amb el que s'estableix en l'article 44 del TRLHL, no cobrirà
el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada, aproven-se els mateixos en atenció al fet que d'acord
amb el que es disposa en aquest precepte legal raons socials, benèfiques, culturals i en general d'un clar
interés públic local així ho aconsellen; i donada la consignació en el pressupost municipal de les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi hagués.
3º.- Sotmetre aquests acords provisionals a informació pública per un període de 30 dies hàbils
com a mínim, en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província. Si no
s'hagueren presentat reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins llavors provisional.
4º.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, així com del Text de l'Ordenança aprovada, començant
a aplicar-se als 15 dies de la seua publicació íntegra.
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/1217

10.-1517/2018/GEN, ACORD D'INADMISSIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER
L'AGENT URBANITZADOR CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
DE L'O.E. VELLA 6.
Assumpte: Acord d'inadmissió recurs de reposició presentat per l'Agent Urbanitzador contra l'acord
d'aprovació de la liquidació definitiva de l'O.E. VELLA 6.
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- L'Ajuntament Ple mitjançant acord de Ple celebrat el dia 16 d'abril de 2018 aprova la
liquidació definitiva del contracte-conveni de l'urbanitzador VALVELLA NOU S.L. per a la unitat
d'execució VELLA 6; així com executar els avals bancaris i procedir al pagament dels saldos creditors
nets. Aquest acord va ser notificat a l'Agent Urbanitzador el 25 d'abril de 2018.
Segon.- El dia 25 de maig 2018 Francisco Ramón Ruiz Vázquez en representació de la mercantil
VALLVELLA NOU, S.L. presenta escrit en Oficina de Correus mitjançant el qual interposa recurs de
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reposició contra acord de Ple de data 16 d'abril de 2018 mitjançant el qual es va acordar l'aprovació
definitiva de la liquidació del PAI de la Unitat d'execució "VELLA 6".
Tercer.- L'Ajuntament, a través d'escrit amb Registre d'eixida número 003554 de 29 de maig de 2018
li indica que de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 29/2015 d'1 d'octubre de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'ara endavant LPA; està obligada com a
persona jurídica a relacionar-se amb l'Administració amb mitjans electrònics.
Quart.- Francisco Ramón Ruiz Vázquez en representació de la mercantil VALLVELLA NOU, S.L.
presenta electrònicament el referit escrit relatiu a la interposició del recurs de reposició contra acord
de Ple de data 16 d'abril de 2018 mitjançant el qual es va acordar l'aprovació definitiva de la liquidació
del PAI de la Unitat d'execució "VELLA 6", el 25 de juny de 2018 el qual és registrat en el Registre
d'Entrada amb número 2018001825.
Cinqué.- L'Arquitecta municipal emet informe en data 24 d'octubre de 2018 en el qual proposa
desestimar totes les al·legacions presentades en aquest recurs.
Sisé.- En data 24 d'octubre de 2018 la Secretària emet informe jurídic sobre la inadmissibilitat del
recurs de reposició per extemporània en la qual es proposa la inadmissió d'aquest.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- En virtut de l'article 112.1 LPACP, seran susceptibles de recurs administratiu d'alçada o
potestatiu de reposició les resolucions i els actes de tràmit sempre que aquests últims decidisquen
sobre el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar amb el procediment o causen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims. En tot cas, tals recursos s'hauran de
basar en els motius de nul·litat o anul·labilitat assenyalats en els articles 47 i 48 de la LPACAP.
SEGON.- El recurs potestatiu de reposició, regulat en els articles 123 i 124 de la LPACAP té caràcter
previ i alternatiu al recurs contenciós, admissible contra aquells actes que posen fi a la via
administrativa i interposat davant el mateix òrgan que els va dictar. En l'àmbit de l'administració local
es regulen en l'article 52.2 de la LRBRL els actes administratius que posen fi a la via administrativa i
són susceptibles de recurs de reposició.
TERCER.- En aquest cas s'interposa contra un acord de Ple pel que sí que es tractaria d'un acte que
posa fi a la via administrativa segons l'article 114 de la LPA.
QUART.- Respecte al termini per a la seua interposició estableix l'article 124.1 de la *LPA que aquest
serà d'un mes. Transcorregut aquest termini, únicament podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu.
CINQUÉ.- Cal citar l'article 68.4 de la LPA el qual estableix que "Si algun dels subjectes als quals fa
referència l'article 14.2 i 14.3 presenta la seua sol·licitud presencialment, les Administracions
Públiques requeriran a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A
aquest efecte es considerarà data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut
realitzada l'esmena"
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SISÉ.- De conformitat amb l'article 116 d) serà causa d' inadmissió "haver transcorregut el termini per
a la interposició del recurs"
En virtut de tot l'exposat, El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de
Sessions, per unanimitat acorda:
Primer.- Inadmetre el recurs de reposició presentat per l'Agent Urbanitzador Valvella Nou S.L. contra
l'acord de 16 d'abril de 2018 pel qual s'aprova la liquidació definitiva del contracte-conveni de
l'urbanitzador VALVELLA NOU S.L. per a la unitat d'execució VELLA 6; així com executar els avals
bancaris i procedir al pagament dels saldos creditors nets, per extemporani sobre la base de l'art. 68.4
de la LPA sense entrar en el fons de l'assumpte.
Segon.- Comunicar aquest acord al departament de Tresoreria als efectes oportuns.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'agent urbanitzador Valvella Nou, S.L. als efectes oportuns.
Quart.- Notificar aquest acord a tots els interessats als efectes oportuns.
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/1218

11.- 306/2018/GEN, ACORD DEFINITIU DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DELS PROJECTES DE
REPARCEL·LACIÓ DE LES O.E. 1, 3 I 4 DEL SECTOR GALLIPONT QUANT A la TITULARITAT
ASSIGNADA A LA PARCEL·LA ESPORTIVA PRIVADA (Ref. CADASTRAL 0317501YJ1801N)
Assumpte: Acord definitiu de declaració de nul·litat dels projectes de reparcel·lació de les O.E. 1, 3 i
4 del Sector Gallipont quant a la titularitat assignada a la parcel·la esportiva privada (ref. cadastral
0317501YJ1801N)
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 19 de gener de 2018 per part de l'Arquitecte Municipal David Sanchis s'emet informe
tècnic en el qual proposa iniciar el procediment de declaració de nul·litat dels següents actes:
-Acord plenari de 3 de març de 1995 , pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 1 del sector
Gallipont.
-Acord plenari de 27 de setembre de 1.995, pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 3 del
sector Gallipont.
-Acord plenari de 29 de juliol de 1.999, pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 4 del
sector Gallipont.
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Tots ells, quant a l'assignació de la parcel·la d'equipament esportiu, cadastral amb referència
0317501YJ1801N, finca registral núm. 20.728, als propietaris de manera proporcional en lloc
d'adjudicar-la a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria com degué haver-se fet per tractar-se d'un sòl
dotacional públic en virtut de l'instrument d'ordenació que serveix de fonament als projectes de
reparcel·lació.
Segon.- En data 24 de gener de 2018 per part de la Secretària s'emet informe sobre el procediment a
seguir i la legislació aplicable.
Tercer.- Per acord de Ple de 5 de febrer de 2018 es va acordar iniciar el procediment de declaració
de nul·litat dels següents actes:
- Acord plenari de 3 de març de 1995 , pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 1 del
sector Gallipont.
-Acord plenari de 27 de setembre de 1.995, pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 3
del sector Gallipont.
-Acord plenari de 29 de juliol de 1.999, pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 4 del
sector Gallipont.
Quart.- En el tràmit d'informació pública s'han presentat les següents al·legacions:
-Al·legació d'Alberto Federico de Jorge Vegas i Dª Elvira Castaño Díaz, en nom i
representació de Banc Santander S.A., presentada el 13 d'abril de 2018, amb registre
d'entrada núm. 004379.
-Al·legació de Sr. Justo *Badía March, presentada el 10 d'abril de 2018, amb registre
d'entrada núm. 004252.
-Al·legació de Sr. Felipe Bigorra Pla, presentada el 10 d'abril de 2018, amb registre d'entrada
núm. 004266.
Cinqué.-En data 20 de juny de 2018 l'Arquitecte Municipal emet informe en contestació a les
al·legacions plantejades pels interessats.
Sisé.- En data 21 de juny de 2018 s'emet informe jurídic sobre el procediment a seguir en la
tramitació de l'expedient.
Seté.- En data 13 de juliol de 2018 es remet acord plenari juntament amb la documentació
corresponent al Consell Jurídic Consultiu a l'efecte de que emeta informe sobre aquest tema.
Huité.- En data 10 d'octubre de 2018 a través de la plataforma ORVE es rep el Dictamen vinculant del
Consell Jurídic Consultiu en el qual es conclou que procedeix declarar la nul·litat parcial dels acords
de 3 de març de 1995, de 27 de setembre de 1995 i 29 de juliol de 1999, pels quals s'aproven les
reparcel·lacions de la UE 1, 3 i 4 del Sector Gallipont pel que fa a l'assignació d'una quota de
propietat sobre la zona esportiva als propietaris inclosos en les citades reparcel·lacions.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. Les Administracions Públiques, en qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud
d'interessat, i previ dictamen favorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la
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Comunitat Autònoma, si n'hi hagués, declararan d'ofici la nul·litat dels actes administratius que hagen
posat fi a la via administrativa o que no hagen sigut recorreguts en termini, en els supòsits previstos
en l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Publiques.
Es tracta d'un mecanisme excepcional: l'Administració pot declarar la invalidesa dels seus propis
actes sense intervenció judicial, però només en supòsits d'invalidesa greu o qualificada i, per tant, es
tracta d'un supòsit més restrictiu que el de la declaració de lesivitat.
El procediment per a acordar la nul·litat de ple dret es regula en l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
No hi ha un termini màxim per a la revisió d'ofici. No obstant això, no és possible exercitar-la quan pel
temps transcorregut o per altres circumstàncies, el seu exercici resulte contrari a l'equitat, a la bona
fe, al dret dels particulars o a les Lleis
La revisió d'ofici ha derivat en una acció de nul·litat a la disposició dels particulars, que poden
sol·licitar de l'Administració autora de l'acte la instrucció d'un procediment de revisió d'ofici, estant
obligada a tramitar i resoldre aquesta sol·licitud, excepte en els supòsits de l'article 106 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 47.1, 106, 108 i 110 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
— Els articles 4.1.g), 22.2.j), i 110 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— Els articles 1, 2, 10 i 11 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la Legislació
aplicable, procedint la seua aprovació pel Ple municipal, en virtut de l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
En virtut de tot l'exposat, El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de
Sessions, per 11 vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 10 abstencions (7
del PP i 3 de *Riba-roja Pot), va acordar:

Primer.- Declarar nul de ple dret els acords de 3 de març de 1995, de 27 de setembre de 1995 i 29
de juliol de 1999, pels quals s'aproven les reparcel·lacions de la UE 1, 3 i 4 del Sector Gallipont pel
que fa a l'assignació d'una quota de propietat sobre la zona esportiva als propietaris inclosos en les
citades reparcel·lacions.
Segon. Notificar als interessats el present acord i donar publicitat a aquest Acord en el Butlletí Oficial
de la Província
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Tercer.- Notificar al Registre de la Propietat i fer les gestions oportunes per a procedir al compliment
d'aquest acord.
Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/1219

12.- 51/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT PER UNA CONSULTA
POPULAR PER A la REMUNICIPALITZACIÓ DE L'AIGUA.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
REMUNICIPALITZACIÓ DE L'AIGUA

PER

UNA

CONSULTA

POPULAR

PER

A

la

El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
Al nostre poble hi ha un debat obert sobre la necessitat de la remunicipalització del servei d'Aigua
Potable. Veïnes i veïns de totes les ideologies han manifestat a aquest grup polític la necessitat de
recuperar el servei d'Aigua Potable perquè siga exercit de forma directa per l'Ajuntament.
En el Pacte de l' Ateneu, pel qual els regidors dels grups Socialista, Compromís i Esquerra Unida van
arribar al govern, es recull el compromís de remunicipalitzar els serveis públics privatitzats que siga
possible i beneficiós per a la ciutadania. Sens dubte la remunicipalització del servei d'aigua ho és,
perquè aconseguiria una rebaixa substancial del rebut de l'aigua, a més de donar transparència a la
gestió.
És grup de Riba-roja Pot a l'ajuntament considera que és el moment de donar veu a la ciutadania en
aquest tema sensible, pròxim i amb rellevància social i econòmica. Han de ser els seus habitants els
que tinguen la paraula i determinen com volen articular la gestió de l'aigua al nostre poble. És
imprescindible sotmetre a debat públic la gestió de l'aigua, amb dades fidedignes i reals que permeten
contrastar les dues propostes que hi ha sobre la taula: la gestió pública o la privada.
L'article 65 del Reglament de Participació Ciutadana i Transparència regula el procediment de la
Consulta Popular dient que en el cas de tindre competència sobre la matèria, serà l'Alcaldia, previ
acord per majoria absoluta del Ple, i una vegada autoritzat pel govern de la nació, la que en
assumptes d'especial rellevància per als interessos dels veïns i les veïnes, com ho és aquest, haja de
convocar la Consulta Popular.
Donada la situació produïda en l'abrupta finalització del contracte vigent, ens trobem amb una
possibilitat inimaginable a penes fa 3 anys que permet que la ciutadania recupere la gestió de la seua
aigua.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
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1.- Se sol·licite al govern estatal l'autorització d'una consulta la pregunta de la qual siga:
Vols que l'ajuntament recupere la gestió pública de l'aigua a Riba-roja de Túria i que no estiga
gestionada per empreses privades?
2.- S' insisteix a l'Alcaldia a realitzar la consulta en la major brevetat possible.
3.- Es done publicitat d'aquest acord en els mitjans de comunicació municipals.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 6 vots a favor (2
Compromís, 1 EUPV i 3 de *Riba-roja Pot) i 15 en contra de (6 PSOE, 2 de Ciutadans i 7 del PP), va
acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/1220

13.- 50/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR PER A
DONAR SUPORT A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA DE RÈGIM ELECTORAL
GENERAL PERQUÈ LA LLISTA MES VOTAT GOVERNE Als AJUNTAMENTS.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A DONAR SUPORT A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI
ORGÀNICA DE RÈGIM ELECTORAL GENERAL PERQUÈ LA LLISTA MÉS VOTAT
GOVERNE Als AJUNTAMENTS
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
Els Ajuntaments són les administracions públiques més properes als ciutadans. Aquelles
que, en l'àmbit de les seues competències, ofereixen una resposta immediata a les seues
demandes millorant les seues condicions de vida, promovent les infraestructures socials i
econòmiques necessàries o facilitant una major seguretat per a aconseguir la igualtat
d'oportunitats, entre moltes altres actuacions que desenvolupen les entitats locals en
benefici dels seus veïns.
Davant aquesta realitat i la gran importància que tenen els governs locals en les seues
vides, els ciutadans han de tindre garantit que la seua voluntat, expressada en les
urnes, no es veu alterada o revocada per pactes post- electorals que desvirtuen i
anul·len el mandat de la majoria.

27

Després de les eleccions municipals de l'any 2015 assistim en tota Espanya a pactes entre
diversos partits que, arrogant-se la capacitat d'interpretar la voluntat popular al seu antull i
conveniència, van situar al capdavant de molts Ajuntaments a coalicions de perdedors
respecte de les quals els veïns han opinat clarament- amb els seus vots- que no desitgen
que els governen o sobre les quals no han tingut ocasió de pronunciar-se explícitament ja
que els pactes post-electorals, en la majoria de les ocasions, deformen el contingut de les
candidatures que els integren.
A més, durant aquests anys els ciutadans han pogut observar com aquests governs
municipals, basats en els interessos particulars de cada partit i no en la majoritària voluntat
dels veïns, han estat caracteritzats per la inestabilitat i per una escassa o nul·la acció de
govern degut a la falta d'acord entre els seus membres respecte a quines mesures a adoptar
per a millorar les condicions de vida dels veïns.
Per això, considerem necessari i urgent que la Llei orgànica de Règim Electoral
General (LOREG) siga reformada una vegada més perquè s'adapte a la realitat de la
societat espanyola i garantisca als ciutadans que l'opció política que ha gaudit de la
seua confiança majoritària i ha sigut la vencedora en les eleccions municipals tindrà
la possibilitat de governar efectivament.
Per a aconseguir-ho, el Partit Popular ha proposat en el Congrés dels Diputats una
reforma de la LOREG que conjuga el principi de proporcionalitat amb l'articulació d'un
sistema correctiu que introdueix una "prima de majoria" a l'opció més votada, amb
l'objectiu d'oferir solucions tangibles als problemes d'estabilitat, governabilitat i
seguretat jurídica de les entitats locals.
Aquesta reforma proposa l'establiment d'un sistema de doble volta electoral per a les
eleccions municipals i locals. Sistema en què es poden distingir tres possibles escenaris:
1.

que una opció política obtinga la majoria absoluta el que suposaria que
automàticament
tindria la majoria dels regidors en el consistori corresponent

2. que una candidatura haguera aconseguit el 35% dels sufragis emesos i superara en
cinc punts a la següent opció. En aquest cas, s'atorgaria a aqueixa llista guanyadora
la meitat més un dels regidors del consistori mentre que la resta s'atribuirien a través
de l'actual sistema previst en la LOREG.
3. que una candidatura haguera aconseguit el 30% dels sufragis emesos i superara,
almenys, en deu punts a la següent opció. En aquest cas, també s'atorgaria a
aqueixa llista guanyadora la meitat més un dels regidors del consistori mentre que la
resta s'atribuiria a través de l'actual sistema previst en la LOREG.
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Només en el cas que no es compliren cap dels escenaris anteriors es recorria a una
segona volta electoral a la qual només podrien concórrer aquelles candidatures que en la
primera convocatòria hagueren aconseguit el 15% dels sufragis.
En aquesta segona volta, se li atorgarien la meitat més un dels regidors del consistori
a aquella candidatura que haguera obtingut almenys el 40% dels vots o superara en 7 punts
a la següent opció. La resta de regidors s'atribuirien a través de l'actual sistema previst en la
LOREG.

A més, la reforma estableix que la "prima de majoria" només podrà fer-se efectiva
respecte d'aquelles formacions polítiques que hagen concorregut autònomament a la
primera volta electoral o respecte d'opcions polítiques que s'hagen presentat conjuntament
sota una única llista electoral.
Uns mecanismes i procediments que no vulneren les premisses constitucionals
aplicables al règim electoral general i que pretenen afavorir la transparència en els
processos electorals i la governabilitat i estabilitat de les entitats locals.
A la vista d'anteriorment exposat,
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
 Primer: Recolzar el principi democràtic que governe la llista més votada, per a
garantir que la voluntat popular no es veja alterada o revocada per pactes
post- electorals.
 Segon: Mostrar el suport d'aquest ple a la reforma de la LOREG promoguda
pel Partit Popular i sol·licitar als partits polítics amb representació en el
Congrés dels Diputats l'inici d'un debat responsable perquè aquesta reforma
puga materialitzar-se amb el major suport possible, ja que afavoreix la
transparència en els processos electorals i proporciona governabilitat i
estabilitat en les entitats locals, objectius que han de guiar als responsables
polítics al marge d'interessos partidistes.


Tercer: Donar trasllat del present acord a la Vicepresidenta del Govern
d'Espanya, als Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat i
a la Junta de Govern de la FEMP
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El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 7
vots a favor del PP i 14 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 3 de
Riba-roja Pot), va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/1221

14.- 52/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE
REPROVACIÓ DEL REGIDOR RAFAEL GÓMES MUÑOZ.

RIBA-ROJA

POT

DE

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ REPROVACIÓ DEL REGIDOR RAFAEL GÓMEZ MUÑOZ
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en la Llei Reguladora de Bases
de Règim Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament
de Riba-roja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
El passat 17 d'octubre en les instal·lacions de l'ajuntament i en el transcurs del Consell de la
Dóna, el regidor de Serveis Socials Rafael Gómez Muñoz, en el punt de l'ordre del dia de
dita Consell de Precs i Preguntes es va dirigir públicament i davant de tots els membres
d'aquest Consell Ciutadà presents de forma agressiva i violenta a la presidenta d'una
associació Feminista i de LGTBI de la localitat manant-la literalment "a la merda". No content
amb això, segons després va tornar a recalcar l'expressió repetint-la de nou.
Davant aquests fets, el grup municipal de Riba-roja Pot, volem expressar la nostra censura
pel comportament dut a terme pel regidor d'Esquerra Unida, el Sr. Gómez Muñoz, oblidant el
codi de conducta i d'educació de tot ciutadà i més encara el d'un representant polític, davant
una representant d'una associació feminista.
Els fets s'han agreujat per la falta de petició de disculpes a l'ofesa, la qual cosa no fa una
altra cosa que reafirmar que les paraules del regidor no van ser alguna cosa inconscient o
reflectisc fruit d'una discussió, sinó que ell mateix es reafirma en les seues expressions de
menyspreu.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
PRIMER: Reprovar al Regidor Rafael Gómez Múñoz per les expressions de mala educació i
falta de respecte abocades amb una gran agressivitat i violència de forma pública en una
reunió d'un Consell de participació ciutadana a la presidenta d'una associació feminista i de
LGTBI de la localitat.
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SEGON: Pregar al regidor reprovat, que com a representant polític, pel respecte que ha de
manifestar cap als seus veïns, demane disculpes públicament de la mateixa forma que van
ser les seues manifestacions, a la persona ofesa i a tot el col·lectiu feminista i LGTBI .
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 3 vots a
favor de Riba-roja Pot, 11 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 7
abstencions del PP, va acordar desestimar la proposta presentada.

Àudio: 14.mp3
Vídeo: http://videople.es/1222

15.- Donar compte de les Resolucions de la número 2314/2018 a la 2657/2018.
S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprensiva entre els número
2314/2018 a la 2657/2018, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en
l'arxiu d'àudio i annex a la present acta.
Àudio: 15.mp3
Vídeo: http://videople.es/1223

16.- Precs i Preguntes
Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes que es recullen
en un arxiu d'àudio annex a la present acta.
Àudio: 16.mp3
Vídeo: http://videople.es/1224

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió
sent les 21.51 hores del mateix dia de la seua iniciació.
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