ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 16 d’abril de 2018
Lugar:
Fecha:
Hora:

Saló d’Actos de Ayuntamiento
16 d’abril de 2018
17:30

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

Partit Popular

Ciudadanos

Sra. Mª Teresa Pozuelo Martín

Sra. Mª José Ruiz Esteban

Sr. Francisco Caparrós Durán

Sr. José-Luis López Galdón

Sr. José-Luis Folgado Correa

Sra. Mª Teresa Ruiz Vendrell

Sr. José Ángel Sánchez Carrizosa

Sra. Mª Carmen Grau González

Sra Mª Dolores Verdeguer Royo

Sr. Juan-Vicente. Giner Lleó

Sr. Rafael Gómez Sánchez

Sra Raquel Argandoña López
Sr.Santiago Navarro Zaragoza

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

Sr. Rubén Ferrer Pérez

Sr.Rafel 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 16 d'abril 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 acorda ratificar el caràcter ordinari d'aquesta sessió.

2.- Aprovació acta anterior de data 5 de març de 2018
Acta nº 3, convocatòria ORDINÀRIA de data 05/03/2018.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.

PART RESOLUTIVA

3.- 1394/2018/GEN, RECONEICIMENT EXTRAJUDICIAL 4/2018
Assumpte: Expedient aprovació factures RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL Nº 4/2018
Vists els antecedents que obren en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER: Vista la relació de factures l'aprovació de les quals es proposa amb el següent detall:
Nº factura

Fecha

Tercero

1169

31/10/2017

LOKIMICA,
A03063963

A/1545

17/07/2017

704000586

09/03/2018

949

09/03/2018

FV518/001744 08/03/2018

FV518/001755 08/03/2018
45

14/12/2017

S.A.

UN TOC DE CANELLA
COOP.
V.
F98484165
ELECTRO SUMINISTRO
TOELVI
COOP.
V.
F98661366
SENENT
HERMANOS
C.B.
E46451241
SERHS DISTRIBUCIO I
LOGISTICA,
S.L.
B08485005
SERHS DISTRIBUCIO I
LOGISTICA,
S.L.
B08485005
GIL
FOLGADO
CATERING,
S.L.

Concepto
DDD DE LA RED PUBLICA
DE SANEAMIENTO Y DEP.
MUNIC.
SERVICIO
DE
DESRATIZACION

Importe

RIBAJAZZ (16 MENUS)

400,00

1.895,67

EQUIPAMIENTO
TECNICO
PARA
ACTOS
FESTIVOS 726,00
MOROS Y CRISTIANOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MOTIVO
JORNADAS 65,45
GASTRONOMICAS
BEBIDA
CON
MOTIVO
JORNADAS
1.166,00
GASTRONOMICAS
BEBIDA
CON
MOTIVO
JORNADAS
79,86
GASTRONOMICAS
SERVICIO DE CATERING
501,60
BOCADILLOS 06/12/2017 (120

2

B98204522

C-21/17

27/12/2017

74

30/11/2017

75

30/11/2017

S166

14/12/2017

76

18/12/2017

78

21/12/2017

79

21/12/2017

17000538

29/09/2017

17000610

03/11/2017

17000665

30/11/2017

580

28/12/2017

316/2017

27/12/2017

47

02/06/2017

COMENSALES)

NAVARRO LANAQUERA GANCHOS PARA RED Y
AMPARO
BANDERIN PARA CORNER
126,08
19464835G
CAMPO DE FUTBOL
POR
EL
SERVICIO
DE
AUTOBUSES DURA, S.L. TRASLADO
ESCOLAR
3.842,69
B97803506
MUNICIPAL DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE
POR
EL
SERVICIO
DE
AUTOBUSES DURA, S.L.
SUSTITUCION
DEL
BUS 15.922,50
B97803506
MUNICIPAL (POR AVERIAS)
METRO VALENCIA VELLA Y
MOTA LA TORRE SONIA
MASIA MES DE NOVIEMBRE 4.455,00
73577608X
2017
POR
LOS
SIGUIENTES
AUTOBUSES DURA, S.L.
TRASLADOS
REALIZADOS 630,00
B97803506
JUBILADOS UPD RIBA-ROJA
POR
EL
SERVICIO
DE
AUTOBUSES DURA, S.L. TRASLADO
ESCOLAR
2.378,81
B97803506
MUNICIPAL DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE
AUTOBUSES DURA, S.L. POR EL SERVICIO DE RUTA
2.382,56
B97803506
ESCOLAR IES MUNICIPALES
PRENSA RADIO RIBA-ROJA
GUARDIOLA ESTIVALIS
(LEVANTE LAS PROVINCIAS
JOSE
45,38
REVISTAS
DE
73744701P
INFORMACION)
GUARDIOLA ESTIVALIS MATERIAL
PAPELERIA
JOSE
(PILAS
ALKALINE
CAJA
29,83
73744701P
FUNDAS)
GUARDIOLA ESTIVALIS
PRENSA Y REVISTAS RADIO
JOSE
77,93
RIBA-ROJA
73744701P
EDICIONS LA VEU DEL
NOTICIAS Y PUBLICIDAD EN
PAIS VALENCIA SCOOP
EL MES DE DICIEMBRE EN
361,79
VL
EL DIARIO
F98614076
GARZON ROGER JOSE PUBLICIDAD
EN
DIARIO
ANTONIO
COMARCAL
CV
DEL
369,05
18420222M
16/11/2017 AL 31/12/2017
BABEL PRODUCCIONES
ALQUILER EQUIPO SONIDO
Y MANAGEMENT, S.L.
968,00
PARQUE MALDONADO
B96418140

SEGON: Vist que les factures estan conformades pel Regidor encarregat de l'Àrea o Servei de l'equip
de govern i, si escau, pel responsable de la tramitació de la despesa efectuada, implicant aquesta
conformitat que el servei o subministrament ha estat realitzat.
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TERCER: Vist que existeix crèdit suficient al pressupost municipal vigent.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- De conformitat amb l'establert en l'article 182 del TRLRHL "la gestió del pressupost de
despeses es realitzarà en les següents fases el contingut de les quals s'establirà reglamentàriament:
(...) c) Reconeixement o liquidació de l'obligació".
SEGON.- De conformitat amb l'article 58 del Reial decret 500/1990 "el reconeixement i liquidació de
l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat
d'una despesa autoritzada i compromsa", assenyalant l'article 59 del mateix text legal que "prèviament
al reconeixement de les obligacions caldrà acreditar-se documentalment davant l'òrgan competent la
realització de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords que en el seu moment
van autoritzar i van comprometre la despesa. Les entitats locals establiran a les bases d'execució del
pressupost, els documents i requisits que, d'acord amb el tipus de despeses, justifiquen el
reconeixement de l'obligació".
TERCER.- L'article 111 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, text legal vigent al moment de la realització de la
despesa, així com l'article 122.3 d'aquesta última assenyalen que en els contractes menors "la
tramitació de l'expedient només exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la
factura corresponent".
QUART.- De conformitat amb l'establert a les bases d'execució del pressupost municipal (Base 21) tot
acte de reconeixement de l'obligació ha de portar unit el corresponent document acreditatiu de la
prestació, entenent-se per tal, en el cas de despeses en béns corrents i serveis "la presentació de
factura".
CINQUÉ.- Pel Departament d'Intervenció s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que consta
dels següents documents:
-Relació de factures incloses en l'expedient.
-Informe d'Intervenció amb Nº. 151/2018.
Per tot això,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, procedeix a la
votació, sent el resultat de la mateixa l'empat per 9 vots a favor (6 del PSOE, 2 de Compromís i 1
d'EU), 9 en contra (6 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 2 abstencions de Ciudadanos, i de conformitat amb
l'article 100.2 del ROF es procedeix a efectuar una nova votació en la qual persisteix l'empat per 9
vots a favor (6 del PSOE, 2 de Compromís i 1 d'EU), 9 en contra (6 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 2
abstencions de Ciudadanos, per la qual cosa decideix el vot de qualitat de l'Alcalde a favor, i en
conseqüència s'acorda:
Primer.- Alçar l'objecció en virtut de les competències atribuïdes per l'art. 217 del TRLHL.
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Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de les factures que es detallen amb càrrec a les
aplicacions corresponents del pressupost municipal.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/788

4.- 1517/2018/GEN, ACORD RELATIU A l'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PAI
DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ VELLA 6.
ASSUMPTE: APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PAI DE LA UNITAT
D'EXECUCIÓ "VELLA 6".
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Per acord plenari de 4 de maig de 2015, es va iniciar el procediment per resoldre
l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador a la mercantil "Valvella Nou SL", incloent a l'apartat
quart la següent mesura cautelar:
"Quart: Proposar l'assumpció de la gestió directa de l'Ajuntament per a la finalització de les obres, i
com a mesura cautelar, la intervenció gestora de l'administració per procedir al pagament dels saldos
creditors nets del compte de liquidació provisional, a la rectificació de la titularitat de les parcel·les
que, en pagament dels costos d'urbanització es va adjudicar a l'urbanitzador, i tramitar la inscripció
registral del projecte de reparcel·lació."
Segon.- Per acord plenari de 29 de juliol de 2016, es va aprovar definitivament la resolució de
l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador a la mercantil Valvella Nou SL de la Unitat d'Execució
Vella 9, en els següents termes:
"Primer.- Declarar l'incompliment culpable de la mercantil VALVELLA NOU S.L. de les seves
obligacions com a urbanitzador.
Segon.- Resoldre l'adjudicació a Valvella Nou S.L. de la condició d'urbanitzador del programa per al
desenvolupament de l'actuació integrada de la Unitat d'Execució VELLA 6 del terme municipal de
Riba-roja de Túria
Tercer.- Procedir a obrir peça separada per determinar l'import de liquidació dels convenis-contractes
d'execució, conforme a la totalitat de les obres executades, les quotes recaptades i els prejudicis
originats a l'administració, que provisionalment van quedar establerts en 63.467,00 €., saldo a pagar
per l'urbanitzador, requerint a l'urbanitzador i als propietaris perquè, en el termini d'un mes, acrediten
els imports efectivament pagats o cobrats en el si de la present actuació urbanística.
Quarta.- Confiscar els avals dipositats per l'urbanitzador per import de 98.684,73 €, per procedir a la
seua eventual execució quan es determine l'import definitiu de la liquidació.
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Cinquè.- Assumir la gestió directa municipal fins a aconseguir la finalització de les obres
d'urbanització i gestió urbanística de la unitat d'execució Vella 6.
Sisè.- Donar trasllat del present acord a l'Agent Urbanitzador, a l'entitat avalista, als propietaris i als
altres afectats en l'expedient."
"Primer: Iniciar l'expedient per a la Resolució d'ofici de l'Adjudicació, a la mercantil VALVELLA NOU
S.L., de la condició d'Urbanitzador de la UNITAT D'EXECUCIÓ VELLA 6 que comportarà,
eventualment, la confiscació dels avals bancaris per imports de 85.073.05 euros i 13.611,68 euros
(98.684,73 euros en total) dipositats com a garantia definitiva de les respectives actuacions.
Segon: Procedir a la liquidació provisional de les obres realment executades, conforme al detall
expressat en el fonament jurídic dotzé, és a dir, amb un saldo deutor, a pagar per l'urbanitzador de
63.467,00 euros.
Tercer: Acordat l'inici de l'expedient procedeix donar tràmit d'audiència per termini de vint dies a
l'Urbanitzador, i proposant la confiscació de l'aval, a l'entitat bancària BANCAIXA (actualment
BANKIA), així com, als propietaris afectats i resta d'interessats en l'expedient.
Cinquè: Conclosa la tramitació anterior, si el contractista formula oposició, s'elaborarà el corresponent
informe jurídic i se sol·licitarà Dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana."
Tercer.- En la peça separada per a la liquidació dels convenis-contractes d'execució s'han rebut els
següents escrits:
nº
1

Fecha
23/08/16

nª registro
2016012560

2
3
4
5

17/08/16
02/09/16
19/09/16
19/09/16

2016012417
2016012891
2016013413
2016013412

6
7
8
9

19/09/16
29/09/16
27/09/16
24/08/16

2016013411
2016014259
2016014081
2016012590

10
11

08/06/17
29/08/16

2017008072
2016012694

12
13

29/08/16
19/08/16

2016012713
2016012480

Titular
GIMENO ALFONSO, Agustín
CAÑIZARES DONADIOS, Jose Francisco (En representación de
JALIEL MEDITERRÁNEA, S.L.)
MÉNDEZ VÁZQUEZ, María
TOMAS ROSELLO, Vicenta
TOMAS ROSELLO, María
OLTRA TOMAS , Amparo ( Representante de Amparo Tomás
Roselló)
LOPEZ BONONAD, Rafael
JUAN SAN BERNARDO, Marita
SALES SARRIÓN, Vicente y ALCAIDE PÉREZ, Mercedes
ALCAIDE ALCAIDE, Emilia Inés (Representante de ALCAIDE
PALOMAR, Francisco y ALCAIDE PÉREZ, Emilia)
RAMOS CAZORLA, Marcelo
BELMONTE VILLARROYA, Eva María (Representante de
BELMONTE CARRERAS, Francisco y VILLARROYA DOMINGO,
Monserrat)
MINGUEZ CERVERA, Enrique
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14
15
16
17
18
19
20

30/09/16
14/10/16
07/12/16
01/09/16
31/08/16
31/08/16
08/08/16

2016014366
2016015009
2016017674
2016012841
2016012775
2016012774
2016012156

VILLAR CAPEANS, Pedro
ROSAL ALCAIDE, Manuel
RAMÓN MARTÍNEZ, José Luis
MENDEZ TORVISCO, Carlos
MENDEZ TORVISCO, Daniel
JIMÉNEZ ESCRIBANO, Juan Antonio
FARINOS MOSSI, Emilio Vicente

Quart.- L'urbanitzador no ha aportat documentació alguna sobre aquest tema, ni ha plantejat oposició
a la liquidació provisional.
Cinquè.- Vist l'informe de l'Arquitecte municipal de data 16 d'abril de 2018
FONAMENTS DE DRET
Primer.- De l'informe de liquidació, pels conceptes que en el mateix es detallen, s'arriba al següent
resultat final:
Nº

Concepto

1
2
3
4
5

TOTAL IMPORT OBRES EXECUTADES
TOTAL IMPORT QUOTES COBRADES
TOTAL IMPORT SALDOS CREDITORS NETS
TOTAL IMPORT PERJUDICIS ORIGINATS
VALOR ACTUAL PARCEL·LES DE
L'URBANITZADOR
TOTAL IMPORT LIQUIDACIÓ

Importe
390.604,73 €
- 602.237,18 €
0,00 €
-40.844,17 €
73.505,85 €
-178.970,77 €

Segon.- I com a conclusió del mateix s'estableix que, de la liquidació de les obres realitzades per
l'urbanitzador i de les quotes urbanístiques cobrades, després de la informació aportada pels
interessats en el tràmit de la peça separada de liquidació, resulta un saldo deutor, és a dir, a pagar
per l'urbanitzador de 178.970,77 €.
Aquest import podrà ser cobrat amb càrrec a la garantia financera dipositada per
l'urbanitzador per import de 98.684,73 €, existint, doncs, responsabilitats addicionals que superen
l'import d'aquesta garantia i que hauran d'exigir-se-li a la mercantil.
Tercer.- Una vegada realitzat el pagament dels saldos creditors i, adquirida la fermesa del present
acord, procedirà sol·licitar al registre de la propietat de Benaguasil la inscripció registral del projecte
de reparcel·lació amb la rectificació de la titularitat de les parcel·les que, en pagament dels costos
d'urbanització es va adjudicar inicialment l'urbanitzador i que, en virtut dels acords plenaris citats en
els antecedents i de la present liquidació, han de quedar en titularitat de l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria qui, per gestió directa, ha assumit l'obligació de finalitzar l'actuació urbanística.
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Es tracta de les parcel·les adjudicades AX (57,91%), AB (67,39%), AW1, AW2, AW3, AW4
AY1 i AY2.
Per tot això,
El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva del contracto-conveni de l'urbanitzador VALVELLA NOU S.L.
per a la unitat d'execució VELLA 6 que té com a resultat un saldo deutor, és a dir, a pagar per
l'urbanitzador de 178.970,77 €.
Segon.- Executar els avals bancaris per import de 98.684,73 € dipositats per garantir el compliment
de les obligacions com a urbanitzador de Valvella Nou S.L i requerir-li a la mercantil el pagament de la
quantitat addicional de 80.286,04 €, imposant-li el termini previst en l'article 62.2 de la Llei General
Tributària per fer efectives ambdues quantitats.
Tercer.- Procedir al pagament dels saldos creditors nets per import de 124.061,20 € conforme al
desglossament que consta a l'apartat quart de l'informe de liquidació.
Quart.- Una vegada realitzat el pagament dels saldos creditors i, adquirida la fermesa del present
acord, sol·licitar al registre de la propietat de Benaguasil la inscripció registral del projecte de
reparcel·lació amb la rectificació de la titularitat de les parcel·les resultants AX (57,91%), AB
(67,39%), AW1, AW2, AW3, AW4 AI1 i AI2 que, en paga dels costos d'urbanització, han de quedar en
titularitat de l'ajuntament de Riba-roja de Túria.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord a l'Agent Urbanitzador, a l'entitat avalista, als propietaris i
als altres afectats en l'expedient.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/789

5.- 1562/2018/GEN, CTTO. 27/2018 - INICI DE LES ACTUACIONS PREPARATÒRIES
ENCAMINADES A l'INICI DE L'UN NOU CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS O DE
SERVEIS -DEPENENT DE SI EXISTEIX RISC OPERACIONAL O NO- DEL SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT, DEPURACIÓ I CONTROL D'ABOCAMENTS EN EL TERME
MUNICIPAL DE RIBA-ROJA.
Assumpte: Inici de les actuacions preparatòries encaminades a l'inici de l'un nou contracte de
concessió de serveis o de serveis –depenent de si existeix risc operacional o no- del subministrament
d'aigua potable i sanejament, depuració i control d'abocaments en el terme municipal de Riba-roja.
Primer.- En data 16 de novembre de 2016 es va dictar Sentencia número 962/16 pel Tribunal de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciosos Administratiu, Secció Cinquena.
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En aquesta Sentència s'estima el recurs d'Apel·lació interposat en nom d'AIGÜES DE VALÈNCIA S.
A. contra la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de València revocant
la mateixa, i en conseqüència estimant el recurs contenciós administratiu, interposat en nom
d'AIGÜES DE VALÈNCIA S. A. contra acord Plenari de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria de 30 de
juliol de 2012 i contra els plecs de condicions rectores de la licitació per a l'adjudicació mitjançant
concessió del contracte per a la gestió del servei públic d'aigua potable i sanejament, que s'anul·la i
deixa sense efecte.
Segon.-Aquesta Sentència ha estat declarada ferma tal com consta en l'expedient.
Tercer.-Per providència d'Alcaldia de data 7 de març de 2017 en la qual se sol·licita Informe a
l'Enginyer Municipal a l'efecte de concretar els termes de l'execució així mateix se sol·licita Informe
jurídic que és emès per l'Advocat municipal, Sr. Aleixandre, el qual conclou que la fermesa de la
sentència implicarà anul·lar la licitació i l'adjudicació del contracte.
Quarta.-En l'Informe obrant en l'expedient emès per l'Enginyer Municipal es proposa donada la
complexitat de l'execució de la Sentència una continuïtat del servei per l'anterior adjudicatari fins a fi
de 2017.
Cinquè.- Sobre la base de dits antecedents el Ple va procedir a l'adopció del següent Acord:
"PRIMER.-Adonar al Ple de la fermesa de la citada Sentencia número 962/16 del Tribunal de Justícia
de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciosos Administratiu,
SEGON.- Disposar l'execució de la mateixa en els seus propis termes el que comporta conforme
assenyala l'Informe emès per l'Advocat municipal anul·lar la licitació i l'adjudicació del contracte de
gestió del servei d'aigua potable i sanejament.
TERCER.- Disposar la continuïtat del servei per part de la mercantil HIDRAQUA, tal com preveu la
Junta Consultiva de contractació administrativa en Informe 4/2016 fins a 31 de desembre de 2017
conforme la proposta de l'Enginyer municipal en el seu Informe.
QUART.- Iniciar sense dilació un estudi sobre les diverses formes de gestió del servei a l'efecte de
determinar la més convenient als interessos municipals i una vegada determinada procedir a portar a
efecte la mateixa.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al TSJ, Sala del Contenciosos administratiu, Secció 5ª.
SISÈ.- Notificar el present acord a Hidraqua als efectes oportuns.
SETÈ.- Comunicar als Serveis Tècnics municipals i a Intervenció als efectes oportuns."
Sisè.- S'ha creat una Comissió a l'efecte de determinar com és la millor forma de prestar el servei
(directament per l'Ajuntament o indirectament). Així mateix s'han emès Informes sobre aquest tema
per part del Sotssecretari municipal, la Interventora i l'Enginyer; en els quals s'analitza especialment
les possibilitats per a la gestió directa del servei.
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Setè.- En data 5 de febrer de 2018 el Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria va acordar:
"PRIMER.- Disposar la continuïtat del servei per part de la mercantil HIDRAQUA, tal com preveu la
Junta Consultiva de contractació administrativa en Informe 4/2016 per un termini de 9 mesos no
podent establir-se nova pròrroga excepte causa de força major.
SEGON.- Disposar que en el termini màxim d'un mes la Comissió creada a aquest efecte dictamine
sobre la manera més convenient per a l'interès públic de gestionar el servei.
TERCER.- Una vegada establerta la forma de gestió adoptar un calendari on consten les diferents
fases del procediment que condueixca a la prestació del servei bé per mitjans propis o bé mitjançant
contracte administratiu, de manera que es garanteixica que estiga finalitzat en el termini de 9 mesos
des de l'adopció del present acord i remetre aquest calendari al TSJ, Sala del Contenciosos
administratiu, Secció 5ª."
Vuitè.- Per part de la Secretària General de la qual depèn el Departament o àrea de Contractació es
procedeix a emetre Informe que obra en l'expedient sobre els requisits exigits en la nova Llei de
Contractes del Sector Públic per a la contractació d'aquest servei en el cas que s'optés per la gestió
indirecta.
Novè.- La Comissió Especial de remunicipalización del servei d'aigua potable ha dictaminat en contra
de la remunicipalización del servei d'aigua ( 8 vots en contra, 6 a favor i 7 abstencions) com consta en
l'acta de la mateixa redactada i subscrita pel Sotssecretari Municipal que obra en l'expedient. Pel que
s'ha d'iniciar un nou expedient de contractació.
FONAMENTS DE DRET
•

PRIMER.- La creació d'aquest tipus contractual prové directament de l'exigència de la
Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
relativa a l'adjudicació de contractes de concessió. Ja la Recomanació de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de 15 de març de 2016 determinava que "els contractes tal
com els defineix la Directiva en el seu article 5.1 poden ser de dos tipus: contractes de
concessió d'obres i contractes de concessió de serveis, els quals fins que hi haja una norma
interna de transposició es consideraran equivalents, respectivament als contractes que
internament denominarem contractes de concessió d'obres públiques subjectes a regulació
harmonitzada i als contractes de gestió de serveis públics subjectes a regulació
harmonitzada".

•

SEGON.- Aquesta norma interna de transposició ha arribat amb la nova Llei de Contractes
del Sector Públic i amb ella desapareixen els contractes de gestió de serveis públics
existents, que es definien com l'encomament a una persona, natural o jurídica, de la gestió
d'un servei la prestació del qual ha estat assumida com a pròpia per l'Administració
encomanant. En aquest tipus de contracte no s'exigia que el risc operacional es traslladés al
concessionari. Aquest tipus de contracte no es recollia en les Directives de contractació.
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En la nova Llei es defineix als nous contractes de concessió de serveis com "aquells pels
quals s'encomana la gestió d'un servei i la contrapartida del qual vinga constituïda bé pel dret a
explotar els serveis objecte del contracte o bé per dit dret acompanyat del de percebre un preu. El
dret d'explotació dels serveis implicarà necessàriament la transferència al concessionari del risc
operacional.
TERCER.- Respecte a les actuacions preparatòries d'aquest contracte, es contemplen en la Llei
les següents:
A) ESTUDI DE VIABILITAT
L'article 285 al seu apartat segon estableix que "En els contractes de concessió de serveis la
tramitació de l'expedient anirà precedida de la realització i aprovació d'un estudi de viabilitat
dels mateixos o si escau, d'un estudi de viabilitat economicofinancera, que tindran caràcter
vinculant en els supòsits en què concloguen en la inviabilitat del projecte. En els casos en què
els contractes de concessió de serveis comprenguen l'execució d'obres, la tramitació d'aquell
anirà precedida, a més, quan calga de conformitat amb el que es disposa en l'article 248.1, de
l'elaboració i aprovació administrativa de l'Avantprojecte de construcció i explotació de les
obres que resulen precises, amb especificació de les prescripcions tècniques relatives a la
seua realització; i, a més, de la redacció, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent
projecte de les obres".
B) PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRICIONES TÈCNIQUES.
Els quals segons l'article 285.1 hauran de fer referència, almenys a les següents qüestions:
Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques hauran de fer
referència, almenys, als següents aspectes:
• a) Definiran l'objecte del contracte, havent de preveure la realització independent de
cadascuna de les seues parts mitjançant la seua divisió en lots, sense minvament de l'eficàcia
de la prestació, d'acord amb el que es disposa en l'article 99.3, amb la finalitat de promoure la
lliure concurrència.
• b) Fixaran les condicions de prestació del servei i, si escau, fixaran les tarifes que hagueren
d'abonar els usuaris, els procediments per a la seua revisió, i el cànon o participació que
hagués de satisfer-se a l'Administració. Quant a la revisió de tarifes, els plecs de clàusules
administratives hauran d'ajustar-se al previst en el Capítol II, del Títol III, del Llibre Primer.
• c) Regularan també la distribució de riscos entre l'Administració i el concessionari en funció
de les característiques particulars del servei, si bé en tot cas el risc operacional li
correspondrà al contractista.
• d) Definiran els requisits de capacitat i solvència financera, econòmica i tècnica que siguen
exigibles als licitadors, podent fixar-se diferents requisits de solvència en funció de les
diferents fases del contracte de conformitat amb el que es disposa en l'article 86.3, a l'efecte
d'una possible cessió en els termes establerts en l'article 214.2.c).
• e) Preveuran també la possibilitat que es produeixca la cessió del contracte de conformitat
amb el previst en l'article 214, així com de les participacions en la societat concessionària
quan es constituís una societat de propòsit específic pels licitadors per a l'execució del
contracte. Així mateix, establiran criteris per a la determinació de quan la cessió de les
participacions haurà de considerar-se per suposar un efectiu canvi de control i, en el cas que
estigués justificat per les característiques del contracte, s'establiran també mecanismes de
control per a cessions de participacions en la societat concessionària que no puguen
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equiparar-se a una cessió del contracte. En tot cas es considerarà que es produeix un efectiu
canvi de control quan se cedeixca el 51 per cent de les participacions.
QUART.- L'article 333 de la LCSP al seu apartat tercer estableix que "L'Oficina Nacional d'Avaluació,
amb caràcter previ a la licitació dels contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis a
celebrar pels poders adjudicadores i entitats adjudicadores, així com per altres ens, organismes i
entitats dependents de l'Administració General de l'Estat i de les Corporacions Locals, evacuarà
informe preceptiu en els següents casos:
•
a) Quan es realitzen aportacions públiques a la construcció o a l'explotació de la concessió,
així com qualsevol mesura de suport al finançament del concessionari.
•
b) Les concessions d'obres i concessions de serveis en les quals la tarifa siga assumida total
o parcialment pel poder adjudicador concedent, quan l'import de les obres o les despeses de primer
establiment superen un milió d'euros.
Sobre la base del que antecedeix, El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari
de Sessions, per 14 vots a favor (6 PSOE, 2 de Ciudadanos i 6 del PP) i 6 en contra (2 Compromís, 1
EUPV i 3 de Riba-roja Pot), va acordar:
PRIMER.- Ratificar el dictamen de la Comissió Especial de remunicipalización del servei de
subministrament d'aigua potable que va acordar la no remunicipalizació del servei per 8 vots a favor,
6 en contra i 7 abstencions i continuar per tant gestionant indirectament aquest servei.
SEGON.- Atès que va ser declarat nul l'anterior contracte de gestió del servei públic d'aigua potable i
sanejament per Sentència judicial, i una vegada dictaminada la forma de gestió del servei per la
Comissió de remunicipalizació procedeix iniciar les actuacions preparatòries encaminades a l'inici d'un
nou contracte de concessió de serveis ( si existeix risc operacional) o de serveis ( si no existeix tal
risc).
TERCER.- Encomanar a l'Enginyer Municipal la redacció de l'estudi de viabilitat al que es refereix
l'article 285 de la LCSP.
QUART.- En el cas que fos necessari, segons es desprengui d'aquest estudi de viabilitat, sol·licitar
Informe preceptiu a l'Oficina Nacional d'Avaluació al fet que es refereix l'article 333 de la LCSP.
CINQUÈ.- Una vegada s'haja emès aquest Informe i sent aquest favorable o en el cas que de l'estudi
de viabilitat es concloga que no és necessari la seua sol·licitud per no concórrer els requisits de
l'article 333 LCSP s’inicie el preceptiu expedient de contractació i es redacten els corresponents Plecs
de prescripcions Tècniques per l'Enginyer Municipal i de Clàusules administratives particulars pel
Departament de Contractació.
SISÈ.- Redactats els Plecs se sol·licitarà Informe jurídic a la Secretària General i Informe de
Fiscalització a la Interventora Municipal.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/790
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6.- 1348/2018/GEN, ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES NORMES BÀSIQUES DE
LA NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS
PROPOSTA Al PLE MUNICIPAL SOBRE APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LES NORMES BÀSIQUES DE LA NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS I
SOLARS.
Vist que des de la Corporació Municipal es decideix que s'elabore una Ordenança que regule la
neteja periòdica i el tancament dels terrenys i solars dins del terme municipal amb la finalitat i objecte,
entre uns altres, de millorar el format i la salubritat dels mateixos, i sobretot de potenciar en el
municipi, en la mesura del possible, les mesures de prevenció d'incendis.
Vist l'Esborrany d'Ordenança Municipal Reguladora de les Normes Bàsiques de la Neteja i Tancament
de terrenys i solars elaborat des del Departament Tècnic Municipal.
Ja que sobre aquest tema, tal com figura en l'Expedient Administratiu 1348/2018/GEN, han estat
emesos:
- Informe sobre exposició pública a la web municipal sobre la Porpuesta d'Elaboració
d'Ordenança, data 21.03.2018.
- Informe del Tècnic de Medi ambient sobre la necessitat i elaboració de l'Ordenança, data
28.03.2018
- Informe Jurídic de la Secretària Municipal sobre els aspectes legals a considerar de l'Ordenança
referida, data 29.03.2018.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
1.- Aprovar de forma provisional l'Ordenança Municipal Reguladora de les Normes Bàsiques de la
Neteja i Tancament de terrenys i solars.
2.- Realitzar informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies per a la
presentació de reclamacions i suggeriments.
3.- Resoldre les reclamacions i suggeriments presentats en el termini referit i aprovació definitiva
plenària, o en el cas que no s'hagen produït s'entendria definitivament aprovat l'acord fins llavors
provisional.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/791
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7.-1543/2018/GEN, RATIFICAR ACORD AJUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 D'ABRIL DE
2018 PEL QUE ES SOL·LICITEN SUBVENCIONS I.V.A.C.E. POLÍGONS INDUSTRIALS.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat,
acorda ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 d'abril de 2018 respecte a les ajudes
referides al IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial ), que es transcriu a continuació:
"Vista l'ORDRE 22/2016, de 27 d'octubre, de la Consellería d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual es van establir les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria d'industrialització, i en les quals es van contemplar, entre les actuacions
subvencionables, les destinades a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació
d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.
Vista l'ORDRE 6/2017, de 7 de març, de la Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la
Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les
bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.
Vista la RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d'inversió per a la millora,
modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments
tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019.
Vist que la citada resolució té per objecte convocar les ajudes als projectes d'inversió encaminats a la
millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis als polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics dels municipis pertanyents a les comarques que es relacionen en l'article 2,
amb la finalitat de millorar la qualitat d'aquells, amb càrrec al pressupost dels exercicis 2018 i 2019.
Vista la relació de necessitats de les diferents àrees industrials i la valoració econòmica prèvia de les
obres subvencionables realitzada pels Serveis Tècnics.
Considerant que en l'article 2 de la referida resolució, estableix que podran tenir la consideració
d'entitats beneficiàries els ajuntaments de la Comunitat Valenciana inclosos a les respectives
comarques que les comprenen, sempre que no incorreguen en cap de les prohibicions que
s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que compleixquen amb la resta
de requisits establerts en l'article 3 de les bases reguladores: Actuació 1: El Camp de Morvedre i El
Camp de Túria [...]
Considerant que la tramitació del procediment serà electrònica, segons es preveu en la convocatòria.
Considerant que, a fi de la present convocatòria, es va a sol·licitar una subvenció, conforme a la
memòria econòmica prèvia aportada a l'expedient, per a:
- Polígon 1. Sector 12 i La Bassa: 406.656'93 €
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- Polígon 2. Sector 13 i Masia de Sant Antonio de Poyo: 468.220'87 €
- Polígon 3. Casanova: 124.183'86 €
- Polígon 4. Sector 14: 93.367'58 €
- Polígon 5. Oliveral i By Pass: 693.768'87 €
- Polígon 6. Parc Logístic: 130.000'00 €
- Polígon 7. Mas de Baló: 210.288'42€
- Polígon 8. Entrevies: 73.513'48 €
Considerant que l'article 5 de la Resolució estableix les característiques de l'ajuda, que consistirà en
una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables amb les següents
limitacions, a més de les previstes en l'article 24 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre:
- Als polígons industrials amb una superfície menor de 25.000 m², la limitació s'estableix en 3 €/m².
- Als polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m², la limitació s'estableix en 2 €/m².
- En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà d'1.000.000 € per polígon, àrea industrial o enclavament
tecnològic.
Considerant que a l'apartat 1 de l'article 6 de la resolució s'estableix que el termini de presentació de
sol·licituds s'iniciarà el 5 de març de 2018 i finalitzarà el 6 d'abril de 2018 a les 23:59.59 hores.
Considerant que l'apartat 4 de l'article 6 estableix que "la sol·licitud constarà de la següent
documentació: [...] f) Certificat expedit pel secretari o la secretària de l'ajuntament, o per l'interventor o
la interventora d'aquesta corporació en el qual es faça constar que la corporació municipal sol·licitant
disposa del finançament necessari per realitzar l'actuació la subvenció de la qual sol·licita; en cas
d'impossibilitat d'acreditar aquest extrem al moment de la sol·licitud, s'expedirà certificat pel secretari
o la secretària de l'ajuntament de resolució de l'Alcaldia que acredite el compromís de l'ajuntament a
tramitar la corresponent modificació pressupostària a l'efecte d'incloure al pressupost la/es partida/es
que reflecteixen el finançament objecte de la present convocatòria i de la seua acreditació fefaent en
un termini de quinze dies comptats des de la recepció de la notificació de concessió, si escau. En els
projectes plurianuals el certificat relatiu a l'exercici 2019 s'aportarà en un termini de quinze dies
comptats des de la recepció de la comunicació de l'import definitiu de subvenció per l’IVACE. [...]"
Considerant que l'apartat 4 de l'article 6 estableix que "la sol·licitud constarà de la següent
documentació: [...] h) Certificat d'acord del Ple de l'ajuntament en relació amb la participació en la
present convocatòria. [...]"
VIST l'expedient incoat a aquest efecte, en el qual consta la resta de la documentació necessària per
realitzar la sol·licitud de conformitat a la convocatòria,
Vista la Proposta de la Regidoria de Polígons Industrials de sol·licitar aquestes ajudes
La Junta de Govern Local en votació ordinària i per unanimitat dels membres assistents acorda:
PRIMER.- Aprovar la participació en la convocatòria de les Ajudes per a projectes d'inversió per a la
millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i
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enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019 (IVACE) en els termes relatats en la part
expositiva.
SEGON.- Sol·licitar la subvenció objecto del present expedient, conforme a les memòries tècniques
que consten l'expedient, per als Polígons:
- POLÍGON 1: SECTOR 12 I LA BASSA
- POLÍGON 2: SECTOR 13 I MASIA DE SANT ANTONIO DE POYO
- POLÍGON 3: CASANOVA
- POLÍGON 4: SECTOR 14
- POLÍGON 5: OLIVERAL I BY PASS
- POLÍGON 6: PARC LOGÍSTIC
- POLÍGON 7: MAS DE BALÓ
- POLÍGON 8: ENTREVIES
TERCER.- Elevar el present acord al següent ple ordinari per a la seva ratificació.
Tercer.- Aprovar el compromís de tramitació de la corresponent modificació pressupostària a l'efecte
d'incloure al pressupost la/es partida/es que reflecteixquen el finançament objecto de la convocatòria
d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis
en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019, així com el
compromís de la seua acreditació fefaent als quinze dies comptats des de la recepció de la notificació
de concessió, si escau, amb els següents imports:
- Polígon 1. Sector 12 i La Bassa: 406.656'93 €
- Polígon 2. Sector 13 i Masia de Sant Antonio de Poyo: 468.220'87 €
- Polígon 3. Casanova: 124.183'86 €
- Polígon 4. Sector 14: 93.367'58 €
- Polígon 5. Oliveral i By Pass: 693.768'87 €
- Polígon 6. Parc Logístic: 130.000'00 €
- Polígon 7. Mas de Baló: 210.288'42€
- Polígon 8. Entrevies: 73.513'48 €
Quart.- Facultar, a aquests efectes, al Sr. Alcalde-President de la Corporació, D. Robert Raga Gadea,
per a la signatura de quants documents siguen necessaris."
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/792
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8.- 16/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE REVISIÓ I
CREACIÓ DE COMISSIÓ D'ESTUDI DE L'ORDENANÇA GENERAL REGULADORA
D'INSTAL·LACIÓ DE TAULES I TERRASSES ANNEXES A ESTABLIMENTS HOSTELERS I DE
RESTAURACIÓ.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE REVISIÓ I CREACIÓ DE COMISSIÓ D'ESTUDI DE
L'ORDENANÇA GENERAL REGULADORA D'INSTAL·LACIÓ DE TAULES I TERRASSES
ANNEXES A ESTABLIMENTS HOSTELERS I DE RESTAURACIÓ
El grup municipal del Partit Popular, d'acord amb el previst 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 26 de setembre de 2016, es va aprovar de manera inicial l'Ordenança general reguladora
d'instal·lació de taules i terrassa annexes a establiments hostelers i de restauració. Des de l'entrada
en vigor d'aquesta ordenança ha transcorregut gairebé 1 any i mig.
En el temps que ha transcorregut des de la seua entrada en vigor, hem pogut observar algunes
imprecisions en la mateixa, algunes manques o falta de regulació, que ens fa pensar en la necessitat
de poder sotmetre la redacció de la pròpia ordenança a una revisió per a la millorar de la regulació de
la mateixa.
Som part d'un municipi, un municipi amb una clara vocació comercial, que necessiten de la nostra
actuació. Aquesta actuació ha de ser el més àgil possible i el més d'acord amb la realitat, per això és
necessari que les ordenances municipals, es adecuen a les necessitats.
Des del nostre grup, ja vam contribuir a la redacció de l'ordenança aportant el que vam creure podia
millorar, i durant el debat en el ple d'aprovació es va posar l'accent principalment per tots que se
sotmetria a modificacions futures si fos necessari.
Creiem que si que existeixen necessitats de modificar l'ordenança, que contribuirien a millorar-la, i
creiem que hem de comptar amb l'opinió dels implicats, ja que ells coneixen millor que ningú la realitat
del que passa en els seus comerços.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
Primer. - Que, en el termini màxim d'1 mes des de l'aprovació d'aquesta proposta, es convoque una
comissió d'estudi de les millores i modificacions a l'ordenança.
Segon. – Que en aquesta comissió, a més dels tècnics municipals competents per raó de la matèria,
estiguen presents 2 representants hostelers del municipi. Per a això, es remetrà carta a tots els bars,
cafeteries, restaurants de la localitat amb autorització per a l'ús del domini públic amb taules i
terrasses, perquè es reuneixquen i nomenen 2 representants.
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Tercer. - Cada grup municipal assignarà un representant per a aquesta comissió d'estudi.
Quart. - Aquesta comissió d'estudi, elaborarà una proposta de modificació de la present ordenança.
Proposta que s'elevarà al ple per a la seua aprovació seguint el tràmit legal oportú.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 9 vots a favor (6
del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 11 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciudadanos), va
acordar desestimar la proposta presentada
Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/793

9.- 17/2018/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, RECERCA I
ACREIXEMENT DEL PATRIMONI.
Per part de diversos portaveus se sol·licita que es deixe el punt damunt de la taula als efectes
de sol•licitar informe dels tècnics sobre aquest tema. El proponent accepta la proposta i per tant es
deixa l'assumpte sobre la taula fins al proper ple.
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/794

10.- 18/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT SOBRE LA CONSTITUCIÓ
DE LA COMISSIÓ DE REMUNICIPALITZACIÓ DE LA NETEJA VIÀRIA.
Proposta de Resolució Constitució de la Comissió de Remunicipalització de la Neteja Viària.
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 Riba-roja de Túria,
presenta al Ple de la Corporació la següent Proposició de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb data 28 de desembre de 2016 es presentà en el registre d’entrada d’este ajuntament Proposta
de Resolució sobre la Remunicipalització del Servei de Neteja Viària per ser debatuda en el Ple
ordinari de gener de 2017.
Aquesta Proposta de Resolució va ser aprovada per aquest Ple ordinari i al punt primer de l'acord
consta:
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Constituir una comissió d'estudi per la remunicipalització del servei públic de neteja viària, composta
per representants de tots els partits polítics i per personal tècnic, començant a treballar en el primer
trimestre de 2017.
Al punt segon es va aprovar:
Que en un termini inferior als tres mesos des de la seua constitució aquesta comissió redacte una
memòria que reculla els aspectes social, jurídic, tècnic i financer que haurà de determinar la forma de
gestió d'aquest servei, sempre complint tots els requisits legals que marque la legislació vigent en
matèria de remunicipalització de serveis públics.
Amb posterioritat, en el Ple de 3 d'abril de 2017, es va establir el vot ponderat en les Comissions
Informatives creades anteriorment, de manera que aquestes comissions han d'estar integrades per un
únic regidor de cada grup polític aplicant-se el sistema de vot ponderat, actuant com a secretari de les
mateixes el Sotssecretari municipal.
Com siga que la Comissió d'estudi de la Remunicipalització del servei de neteja viària mai va ser
convocada des de la seva constitució, urgeix que per al compliment de l'acordat pel Ple, tots els grups
polítics municipals designen al seu representant en la mateixa perquè puga començar a treballar el
més aviat possible i així arribar a les conclusions demandades pel Ple.
Amb la present Proposta de Resolució es pretén unificar en un únic document l'objecte de la
Comissió, la presidència de la mateixa, els seus integrants, la periodicitat de les seues reunions i la
seua durada.
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) 2 en contra de Ciudadanos i 6 abstencions del
PP, va acordar:
1.- Constituir la Comissió Informativa Especial denominada "Remunicipalització del Servei públic de
neteja viària" formada per un representant de cada grup polític municipal. En el termini d'una setmana
des de l'adopció d'aquest acord, els grups municipals designaran a un titular i un suplent per formar
part de la comissió.
2.- L'Alcalde designarà, mitjançant Resolució, al President d'aquesta comissió de no estar presidida
per ell mateix. En la primera reunió de la mateixa es designarà un vicepresident.
3.- El Sotssecretari de la corporació actuarà com a Secretari de la Comissió Informativa Especial.
4.- La Comissió adoptarà els seus acords mitjançant el vot ponderat proporcional al nombre de
regidors de cada grup polític.
5.- L'objecte de la Comissió Informativa Especial és estudiar la viabilitat de la remunicipalització del
servei de neteja viària atenent als aspectes socials, tècnics, jurídics i financers, determinant la millor
forma de gestió d'aquest servei complint amb els requisits legals que marque la legislació vigent en
matèria de remunicipalització de serveis públics.
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6.- La periodicitat de les reunions serà cada 15 dies, convocant-se la primera de les reunions abans
de la finalització del mes d'abril de 2018.
7.- En el termini màxim de 3 mesos des de la seua constitució, i sempre abans de finals de juliol de
2018, la comissió haurà de presentar en un document el seu dictamen perquè siga votat pel Ple
Municipal.
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/795

11.- 15/2018/PGRU, PROPOSTA D'ACORD D'ESQUERRA UNIDA, PARTIT SOCIALISTA I
COMPROMIS PER RIBA-ROJA DE POSADA EN MARXA DEL RECUR HABITATGE TUTELAT
PER A PERSONIS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTEL·LECTUAL.
A petició del proponent de la moció, es deixa esta sobre la taula.
Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/796

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

12.- 1399/2018/GEN, DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ Núm. 811/2018 RELATIVA A
DELEGACIÓ DE L'ALCALDE DE NOVES ATRIBUCIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I A
DIVERSOS REGIDORS EN RELACIÓ AMB CONTRACTES I CONVENIS.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, es dóna per
assabentat de l'acord de la Resolució número 811/2018 de 22 de març, relativa a delegació de
l'Alcalde de noves atribucions a la Junta de Govern Local i a diversos Regidors en relació amb
contractes i convenis i que es transcriu a continuació:
"Vists els antecedents que obren en l'expedient de referència en el qual consten els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Després de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015 i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 20. 1 b) i 23.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de
Règim Local i articles 13 i 35.2 del ROF es va procedir a dictar actes administratius relatius a
l'organització municipal.
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Segon.- Dins d'aquests actes ens trobem amb la Resolució 1583/2015 de 22 de juny de 2015 en la
qual es nomenen els membres de la Junta de Govern Local i es determinen les atribucions que es
deleguen per part d'Alcaldia.
Tercer.- El 9 de març de 2018 ha entrat en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic (Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014) el que fa necessari modificar o actualitzar alguna d'aquestes atribucions a l'efecte
d'adaptar-les a la nova Llei així com el propi transcurs del temps i les noves necessitats que l'activitat
administrativa comporta ha posat de manifest la necessitat d'efectuar noves delegacions a la Junta de
Govern Local així com per raons d'eficàcia en diferents Regidors en funció de les àrees que tenen
encomanades.
FUNDAMENTS DE DRET
PRIMER.- Les Bases d'Execució del pressupost municipal de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
exigeixen que tota despesa a executar per l'Ajuntament, siga precedida d'una proposta de despesa
que ha de ser presentada davant la Intervenció municipal a efectes que es verifique la suficiència de
crèdit i es procedeixca a assentar en comptabilitat l'oportuna retenció de crèdit.
SEGON.- L'article 118 de la LCSP, en regular la tramitació dels expedients de contractació en
contractes menors, exigeix l'emissió d'un informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte
Amb la finalitat d'aconseguir una major economia i agilitat en la tramitació de les retencions de crèdit i
propostes de despesa que emparen els contractes menors que, amb l'entrada en vigor de la Llei
9/2017, han d'anar precedides d'informe motivat d'aquesta Alcaldia com a òrgan de contractació
competent, resulta convenient delegar aquesta funció.
TERCER.- Amb l'entrada en vigor de la Llei 40/2015 s'estableix una nova regulació dels Convenis
administratius
De conformitat amb el règim de delegacions establert en els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril; Reguladora de les Bases del Règim Local; i els articles 43 a 45 i 114 a 118 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC
Primer.- Delegar en els Regidors de les diferents àrees l'informe de motivació que exigeix l'article
118.1 de la LCSP en tots els procediments de contractació inclòs el procediment menor quan es
tramite per proposta de despesa.
Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:
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L'aprovació dels expedients de contractació i l'adjudicació dels mateixos a excepció dels
contractes menors. Reservant-se l'Alcalde la competència per iniciar els mateixos.
L'aprovació dels Convenis així com dels Protocols Generals d'Actuació i altres declaracions
d'intencions.
Tercer.- Adonar de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebri,
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.
Quarta.- Notificar als Regidors delegats la present Resolució a l'efecte de la seua aplicació, tenint en
compte que la delegació s'entendrà tàcitament acceptada si en el termini de 3 dies hàbils, comptats
des de la notificació d'aquesta Resolució, el regidor destinatari de la delegació no fa manifestació
expressa davant l'òrgan delegant de la no acceptació de la mateixa.
Cinquè.- Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Sisè.- La present Resolució sortirà efectes des de l'endemà a la data de la seva signatura."
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/797

13.- 838/2018/GEN, DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2017
De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret
500/1990, sobre matèria pressupostària.
Vist que amb data 21 de febrer de 2018 es va emetre l'informe n 100-2018.- sobre els càlculs
realitzats en ocasió de la liquidació
Vist que amb data 22 de febrer de 2018, es va emetre Informe d'intervenció nº101 /2017 d'Avaluació
del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària, de la Regla de Despesa i del límit del deute.
Vist que amb data 22 de febrer de 2018, va ser emès informe d’intervención nº 102/2017 sobre
l'Aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l'exercici 2017, de conformitat amb l'article
191.3 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Considerant que la Liquidació de l'exercici 2017 va ser aprovada mitjançant resolució d'alcaldia nº
577/2018 de 26 de Febrer, havent-se rectificat els errors materials esdevinguts en la mateixa
mitjançant la resolució d'alcaldia 613/2018.
Considerant que pel Departament d'Intervenció s'ha tramitat l'expedient electrònic 838/2018/GEN,
s'eleva la present proposta al Ple per a la seva dació explica.
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El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, es dóna per
assabentat de la liquidació corresponent a l'exercici 2017.
Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/798

14.- 992/2018/GEN, DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PEF
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017
Examinat l'expedient que s'instrueix en el qual es conté la informació relativa al seguiment del Pla
economicofinancer 2017-2018 a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria durant l'exercici 2017, a
comunicar per al compliment de les obligacions contemplades en l'Ordre HAP/2015/2012 d'1
d'Octubre i en el Reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat Pressupostària.
Considerant que l'article 22.2 del citat Reglament de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat
financera estableix:
"(...)Article 22. Aprovació i seguiment dels plans economicofinancers pel Ministeri d'Economia i
Hisenda i les comunitats autònomes amb tutela financera, en relació a les entitats locals de l'article
111 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
1. En aplicació de l'article 22 de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, les entitats locals incloses
en l'àmbit de l'article 111 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que
incompleixquen l'objectiu d'estabilitat, remetran les propostes de plans economicofinancers aprovats
pels seus respectius plens a la Direcció general de Coordinació Financera amb les entitats locals o, si
escau, a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma que exerceixca la tutela financera, en el termini
màxim de 15 dies hàbils a explicar des de l'aprovació del Ple.
Els citats òrgans, prèvia revisió de la documentació rebuda i sense perjudici de sol·licitar els
aclariments i informació complementària que consideren convenient, seran els competents per a
l'aprovació del pla que, una vegada efectuada, serà notificada per escrit a l'entitat local.
A la fi de donar compliment al que es disposa en l'article 22.2 de la Llei General d'Estabilitat
Pressupostària, els òrgans competents de les comunitats autònomes amb tutela financera
traslladaran a la Direcció general de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, un informe
semestral en el qual es relacionaran les entitats amb plans aprovats i rebutjats, un resum del
contingut dels plans aprovats i l'informe d'avaluació emès per l'òrgan corresponent de l'article 16 del
present reglament.
2. La verificació del compliment dels plans aprovats, durant el seu període de vigència, s'efectuarà
anualment per la pròpia entitat local, a l'efecte de la qual la Intervenció local emetrà informe anual
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relatiu al compliment del pla, en les diferents fases d'aprovació, execució o liquidació del pressupost,
que es posarà en coneixement del Ple en la sessió informativa corresponent.
D'aquest informe, una vegada conegut pel Ple, es donarà trasllat a la Direcció general de Coordinació
Financera amb les Entitats Locals o, si escau, a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que
exerceixca la tutela financera, a l'efecte del seguiment regulat en el mateix article 22 de la Llei
General d'Estabilitat Pressupostària, en el termini màxim de 15 dies hàbils.
El Ple de l'entitat local deixarà sense efecte el pla economicofinancer que aconsegueixca l'equilibri en
fase de liquidació, encara que no s'haja esgotat l'horitzó temporal inicialment previst.(...)"
Es dóna compte al Ple de l'Informe de seguiment de l'execució del Pla econòmic financer 2017-2018,
corresponent a l'exercici 2017, havent de procedir a remetre aquest informe a l'òrgan de Tutela
financera i a comunicar la informació que es desprèn del seguiment al Ministeri d'Administracions
Públiques dins del termini establert a aquest efecte.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, es dóna per
assabentat del seguiment del Pla Economicofinancer 2017/2018.
Àudio: 14.mp3
Vídeo: http://videople.es/799

15.- Donar compte Resolucions de la 542/2018 a la 838/2018.
Es dóna compte de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprenses entre els número
542/2018 a la 938/2018, 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/800

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/801
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I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va aixecar la sessió sent les 21:08
hores del mateix dia de la seua iniciació.
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