3.- 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 2018.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/399

4.- 2938/2017/GEN, DECÀLEG DE
TRANSPARENT, OBERTA I EFICIENT.

MESURES

PER

UNA

CONTRACTACIÓ

Segons les previsions contingudes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern; així com la Llei 2/2015, de 2
d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
es fa necessari i convenient adoptar una sèrie de mesures relatives ja no sols al compliment
estricte de les dites Lleis per mitjà de la facilitació d’informació als ciutadans sinó que la
societat exigix que s’adopten mesures per a facilitar la transversalitat de la transparència en
l’activitat general de l’organització.
Des de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria s’ha dut a terme una important labor en
matèria de transparència i participació ciutadana. No obstant això, sempre es pot avançar
més en esta matèria i eixe és l’objectiu que es pretén. No quedar-se en el compliment de la
legislació sinó anar més enllà i autoimposar-se noves mesures que incrementen l’accés dels
ciutadans a la gestió municipal.
En este supòsit concret, a través de les deu mesures que ací es proposen es pretén
reforçar la transparència en totes les fases del procediment administratiu de contractació;
amb la dita finalitat.
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 en
contra deL PP, va acordar:
PRIMER.- Aprovar el següent "DECÀLEG DE MESURES PER UNA CONTRACTACIÓ
TRANSPARENT, OBERTA I EFICIENT":
MESES DE CONTRACTACIÓ
UNA.- En la designació dels membres de la Mesa de contractació que efectue l’òrgan de
contractació conforme assenyala l’article 320.3 TRLCSP només figuraran empleats
públics no podent formar part de la mateixa membres de la Corporació.
DOS.- Als efectes de dotar de major transparència a la celebració de les Meses de
contractació quan estes siguen públiques quan els mitjans tècnics ho permeten es gravaran
en vídeo les sessions penjant-se en la pàgina web, de manera que qualsevol veí puga
conéixer el contingut de les mateixes.
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TRES.- Mentres això no siga possible es publicarà en el perfil de contractant i en el portal de
transparència l’acta de la Mesa de Contractació. La dita publicació s’efectuarà en el termini
màxim de cinc dies naturals després de la formalització del contracte.
PROCEDIMENTS NEGOCIATS SENSE PUBLICITAT.
QUART.- Per analogia amb allò que s’ha previst en altres lleis de transparència
autonòmiques (veja la Disposició addicional sèptima de la Llei andalusa) en els
procediments negociats sense publicitat, simultàniament a l’enviament de les sol·licituds
d’ofertes a què es referix l’article 178.1 del text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es publicarà un
anunci en la pàgina web, a fi de facilitar la participació d’altres possibles licitadors.
Les ofertes que presenten els licitadors que no hagen sigut invitats no podran rebutjar-se
exclusivament per la dita circumstància.
CONTRACTES MENORS
QUINT.- Es limitarà el nombre de contractes que es poden ser adjudicats directament
per mitjà de contracte menor. Així, anualment no es podrà adjudicar directament a un mateix
proveïdor contractes d’obra per import superior als 80.000 euros o contractes de servicis o
subministraments per import superior als 40.000 euros.
Este extrem es verificarà en l’oportú expedient per mitjà d’informe o certificat d’Intervenció
que ho incorporarà a l’oportú certificat d’existència de crèdit.
LICITACIÓ ELECTRÒNICA
SEXT.- En el termini màxim de tres mesos l’Ajuntament de Riba-roja implantarà la licitació
electrònica per a tots els contractes que celebre inclosos els menors.
SÈPTIM.- L’Ajuntament garantirà un sistema d’atenció personalitzada als proveïdors, als
efectes de facilitar la presentació d’ofertes electròniques. Així mateix organitzarà a través del
Departament de Contractació quantes reunions informatives o sessions de treball siguen
necessàries de manera que la implantació del dit sistema de licitació electrònica, que
garantix una transparència total en el procés, no supose una minva per a aquells licitadors o
proveïdors que no tinguen formació o mitjans electrònics.
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
OCTAU.- Qualsevol veí de Riba-roja de Túria podrà sol·licitar, prèvia instància presentada
en Registre d’Entrada, accés a qualsevol expedient de contractació que estiga conclús.
Podent examinar tota la documentació existent en el mateix ant el/la funcionari/a
corresponent. La dita sol·licitud es presentarà per Registre d’Entrada (presencial o
electrònic) i haurà de ser contestada en el termini màxim d’un mes fixant l’hora i el dia en
què es possibilita l’accés intentant respectar al màxim el que preveu l’article 75.3 de la Llei
39/2015 del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
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Amb independència d’això es publicaran tots els contractes celebrats inclosos els
menors en el perfil de contractant en la pàgina web municipal.
NOVÉ.- S’incrementarà així mateix l’accés a la informació dels Regidors de la Corporació.
Trimestralment es donarà compte de tots els contractes celebrats en la Comissió
Informativa de Règim Jurídic. (els mesos de gener; abril; juliol i octubre). Facilitant-se l’accés
íntegre als expedients de què es de compte.
DESÉ.- Es publicaran en el Portal de Transparència de l’Ajuntament els informes íntegres
emesos per la secretària general i la Interventora en matèria de contractació perquè
siguen de general coneixement. La dita publicació es portarà a efecte en l’indicador 67 que
porta per títol "Es publiquen els informes interns dels òrgans d’assessorament jurídic i de la
intervenció, una vegada són definitius".
SEGON.- Traslladar als departaments de Contractació (ubicat en Secretaria General),
intervenció i OSIC per a la seua immediata aplicació.
TERCER.- Procedir a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en la pàgina
web de l’Ajuntament produint efectes des de l’endemà a la publicació.
Durant el debat es presenten dos esmenes per part del grup Riba-roja Pot i una per
part del Grup Popular que afecta tres punts del decàleg. Estes esmenes no són acceptades
pel proponent. No obstant el portaveu de Riba-roja Pot sol·licita que es vote la primera de
les esmenes presentades i retira la segona.
Sotmesa a votació la primera de les esmenes en què es proposava modificar l’article
quart on posa “procediments negociats sense publicitat” posar “Procediments negociats
sense publicitat i contractes menors”. És desestimada per 12 vots en contra (6 PSOE, 2
Compromís, 1 EUPV, i 2 Ciutadans ) i 10 en contra (7 PP i 3 Riba-roja Pot).
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/400

5.- 2925/2017/GEN, ACORD RELATIU A LA CESSIÓ DE PARCEL·LES DE TITULARITAT
MUNICIPAL A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA UTILITZADES PER A L’EXECUCIÓ DE LA
VIA PARC DEL TÚRIA MANISES-RIBA-ROJA CV-370 (VP-6116)
ASSUMPTE: MUTACIÓ DEMANIAL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE
PARCEL·LES DE TITULARITAT MUNICIPAL UTILITZADES PER A L’EXECUCIÓ DE LA
VIA PARC DEL TÚRIA MANISES-RIBA-ROJA CV-370 (VP-6116)
Vist l’escrit presentat pel Diputat de l’Àrea de Carreteres i Infraestructures de la
Diputació de València, presentat el 9 de març de 2017 amb núm. d’expedient 003661, en el
que reitera l’escrit anterior d’11 de maig de 2.016 amb registre d’entrada núm. 007033,
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