ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 1 DE JULIOL DE 2013
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
1 de juliol de 2013
13:00

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: El senyor FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZA
REGIDORS ASSISTENTS:
Nom i Cognoms
SALVADOR SILVESTRE LARREA
MARIBEL DELGADO VILA
MARIA JOSE RUIZ ESTEBAN
JAVIER MORENO COLL
CRISTINA VAZQUEZ TARAZONA
BEATRIZ CORCOLES NAVARRO
JOSE VICENTE TARAZONA CAMPOS
JOSE LUIS FOLGADO CORREA
RAQUEL ARGANDONA LOPEZ
FRANCISCO JOSE FERRIOLS GIMENO
ROBERTO RAGA GADEA
JOSÉ LUIS LÓPEZ GALDÓN
SILVIA GUERRERO CÁNOVAS
JOSÉ ÁNGEL HERNANDEZ CARRIZOSA
RAQUEL ORELLANO GÓMEZ
RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ
CARMEN FOLGADO TERESÍ
RAFAEL GÓMEZ MUÑOZ
BERNAT GARCIA SEVILLA
Regidors absents:
Nom i cognoms
ANA LUJAN TARIN
Secretària: Senyora Nieves Barrachina Lemos
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de l’Ajuntament, el
dia 1 de juliol de 2013, sent les 13:00 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això Sota

La Presidència del Sr. Alcalde El senyor Francisco Tarazona Saragossa, assistit de la Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.
Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes consignats en
l’Orde del Dia.
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’ACORD: ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ
INFORMATIVA

Comissió Inf. Medi Ambient, Agricultura i Falles
1.1.- 585/2013/AC_PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC
D’INUNDACIONS
Vist l’ofici de la Conselleria de Governació, des de la seua Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Emergències, amb núm. de registre 2012015566 de data 04.09.12, en el
que recorda que els municipis amb risc alt i mig d’inundació, han d’elaborar el seu Pla
d’Actuació Municipal davant del risc d’inundacions.
Vist que segons el Decret 81/2010, de 7 de maig que modifica al Decret 156/1999, de 17 de
setembre, el municipi de Riba-roja de Túria es troba dins dels municipis de risc mitjà, es
procedix a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal davant del Risc d’Inundacions.
Tenint en compte que l’esborrany del dit Pla Municipal va ser remés al Servici de Planificació de
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències el 20 de desembre de 2012,
i objecte d’esta remissió es va emetre un informe tècnic des de la Direcció General de Prevenció,
amb reg. entrada municipal 2013000639 i data 15.01.13, en el que es dicta que el Pla Municipal
presentat complix amb els continguts requerits per a la seua homologació i proposa al
seu torn dos esmenes al mateix.
Vist que s’han realitzat les dos esmenes proposades pel Servici de Planificació de la Direcció
General, i que s’ha donat a conéixer el Pla d’Actuació Municipal davant del risc d’Inundacions
als actors i regidories implicades en el mateix, amb la finalitat d’arreplegar aquelles
consideracions que estimaren oportunes.
Vist que el Pla s’ha exposat públicament per un període de 30 dies hàbils en el Tauler Municipal
i en la web municipal, estant la documentació integra del mateix des del 10.05.13 al 14.06.13 en
el Departament de medi ambient i podent-se descarregar el document integre en la web
municipal.
Vist que transcorregut el dit període no hi ha hagut cap al·legació respecte d’això.
A la vista de l’informe tècnic municipal emés en data 20 de Juny de 2013 i que consta en el cos
de l’expedient, en el qual se sol·licita que el Pla siga portat a Ple per a després de la seua

aprovació s’homologue per la conselleria, constant íntegrament el citat Pla en format digital (4
còpies) en el cos de l’Expedient al mateix temps que es pot descarregar a través del tauler
d’anuncis de la web municipal
Dictaminat per la Comissió Informativa de data 26 de juny de 2013.
El Ple per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria absoluta del
número legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruiz, Moreno,
Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP; dels Srs/as. Raga, López,
Guerrer, Orellano, Gómez, Hernández PSOE; dels Srs/as Folgado, Gómez d’EUPV; del Sr.
García de CM-COMPROMIS i Sr. Alcalde va adoptar l’acord següent:
1.-Aprovar amb caràcter definitiu el Pla d’Actuació Municipal davant del risc d’Inundacions.
2.-Remetre, després de la seua aprovació plenària, el citat Pla, en format digital, a la Conselleria
de Governació per a la seua homologació.

Comissió Inf. de Personal, Cultura i Urbanitzacions
1.2.- 31/2013/PGRU_ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I AJUNTAMENT DE
RIBA-ROJA DE TÚRIA MANTENIMENT CENTRE MUNICIPAL DE PERSONES
ADULTES De l’1/9/13 AL 31/8/14
ASSUMPTE: RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 1474/2013 SOBRE
APROVACIÓ DEL NOU MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ, DESTINAT AL MANTENIMENT DEL CENTRE
MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DES DE L’1 DE SETEMBRE
DE 2013 FINS AL 31 D’AGOST DE 2014.Vist l’escrit presentat per la Diputació de València de data 23 de maig de 2013 amb Registre
d’Entrada núm. 2013008136, en el que informa, que a 31 d’agost de 2013 s’extingix el conveni
que té subscrit este Ajuntament amb la Diputació Provincial de València, per al manteniment
del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de Riba-roja del Túria.
Vist que per a mantindre l’ajuda de la Diputació de València resulta imprescindible formalitzar
un nou conveni, ja que l’anterior no és susceptible de més pròrrogues.
Vist que s’adjunta proposta de conveni que haurà de ser aprovat íntegrament, pel Ple d’este
Ajuntament, remetent-se certificació de l’acord a la Diputació de València amb anterioritat al 28
de juny de 2013, a fi que siga, així mateix aprovat per la Diputació en Comissió Informativa a
celebrar el 10 de juliol i sessió plenària el 16 de juliol.
Vist que el pròxim Ple ordinari és a celebrar l’1 de juliol de 2013.

Vist que pel dit motiu per Resolució de l’Alcaldia núm. 1474/2013 de data 13 de juny de 2013 es
va aprovar el referit Conveni, la qual cosa fa precís la seua ratificació pel Ple d’este Ajuntament.
Per tot això.
Dictaminat per la Comissió Informativa de data 26 de juny de 2013.
El Ple per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria absoluta del
nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruiz, Moreno,
Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP; dels Srs/as. Raga, López,
Guerrer, Orellano, Gómez, Hernández PSOE; dels Srs/as Folgado, Gómez d’EUPV; del Sr.
García de CM-COMPROMIS i Sr. Alcalde va adoptar l’acord següent:
PRIMER.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 1474/2013 de data 13 de juny de
2.013 en tots els seus termes i que es transcriu íntegrament:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1474/13
ANTECEDENTS DE FET:
Vist el model a formalitzar entre la Diputació de València i este Ajuntament per al
manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes des de l’1 de setembre de
2013 fins al 31 d’agost de 2014.
Per la present RESOLC:
1º/ L’aprovació del nou model de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la
Diputació, destinat al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes des
de l’1 de setembre de 2013 fins al 31 d’agost de 2014.
2º/ Facultar el president de la Corporació D. Francisco Tarazona Saragossa, amb DNI
núm. 19.863.010-A per a la firma del dit conveni.
4º/ Remetre notificació de la present Resolució a la Diputació de València.
5º/ Ratificar la present Resolució en el pròxim Ple que se celebre.
Riba-roja del Túria, a 13 de juny de 2013
L’ALCALDE

Davant de mon
LA SECRETÀRIA"

SEGON.- Notificar el dit Acord a la Diputació de València als efectes oportuns.

2. PROPOSICIONS
PROPOSTA D’ACORD: ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ
INFORMATIVA

Comissió Inf. de Servicis Públics, Dona, Transport i Comunicació Viària i Règim Jurídic
2.1.- 28/2013/PGRU_MOCIÓ EUPV SOBRE la interrupció VOLUNTÀRIA DE
l’EMBARÀS PEL DRET DELS DONS PER DECIDIR.
A/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d'EUPV en
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Plé de la Corporació, per al seu debat la següent

MOCIÓ SOBRE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE l’EMBARÀS PEL DRET DELS DONS A
DECIDIR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El dret dels dons a decidir, és part fonamental de la lluita històrica del Moviment Feminista. La
trajectòria d’esta lluita al nostre país ha estat llarga. El 1985, és va produir una despenalització
parcial i van haver de passar 25 anys, vam haver d'esperar fins a 2010, per a una reforma de la
llei d'interrupció voluntària de Embaràs una mica mes avançada, però encara amb moltes
limitacions.
El PP ara, a través del seu ministre de Justícia, està intentant introduir un debat fals i enganyós,
on no podem entrar. El dret a decidir dels dons sobre la seua maternitat, no és pot emmarcar
alié a la lliure decisió dels dons.
El dret dels dons a triar sobre la seua maternitat, és a dir, si volen o no ser mars, és un dret
fonamental i, com a tal, no pot ser objecte d'intercanvi amb els estaments religiosos i socials
mes reaccionaris.
Els dons no necessiten lleis proteccionistes que els releguen a la posició d'ésser immadurs i
indefensos. Els dons son subjectes plens de drets i, per tant, tenen capacitat per prendre els
seues pròpies decisions de forma autònoma i independent. No podem permetre que el PP els
vaig situar novament en el roll de mare, esposa i cuidadora.
Defensem el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, a la lliure decisió dels dons: sense
interferències, sense condicionants, sense tuteles, ni penalitzacions.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:

1º) Elevar al Govern d'Espanya la sol.licitud/exigència que no s'atempta contra els drets
fonamentals dels dons i NO és modifique de manera restrictiva l'actual Llei Orgànica
2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.
2º) Que s'amplien els drets reconeguts en el text vigent per que és reconega, com reivindiquen
nombroses organitzacions de dons el manifest de la Plataforma "Dones davant del Congrés",
almenys els següents matèries:
. La despenalització total de l'avortament voluntari, eliminant la seua actual penalització en el
Codi Penal.
. Assegurar la plena capacitat dels dons, incloent els joves, per prendre decisions sobre la seua
maternitat i sobre els seues vinyes.
. Assegurar als dons immigrants que és troben en situació administrativa irregular, total
prestació sanitària també per accedir a la interrupció voluntària de l'embaràs.
. Un protocol comú per a tot el Sistema Nacional de Salut, que assegure la prestació efectiva de
la interrupció voluntària de l'embaràs en la xarxa sanitària pública, amb equitat territorial que
assegure l'accés i proximitat semblant en tots els territoris.
Dictaminat per la Comissió Informativa de data 26 de juny de 2013.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra dels Srs/Sres. Silvestre, Delgado, Ruiz,
Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el
vot a favor dels Srs/Sres. Raga, López, Guerrer, Orellano, Gómez, Hernández PSOE; dels
Srs/Sres. Folgado i Gómez d’EUPV; i del Sr. García de Coalició Compromís

2.2.- 32/2013/PGRU_MOCIÓ PSPV-PSOE PROPOSTA SOBRE LA DEFENSA DEL
DRET A LA LLIURE DECISIÓ DELS DONS.
MOCIÓ PROPOSTA SOBRE LA DEFENSA DEL DRET A LA LLIURE DECISIÓ DE
LES DONES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El Govern ha anunciat una nova regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) que
serà una de les lleis d'avortament més restrictives del món occidental i, així, Espanya serà el
primer país que quan legisla sobre l'avortament retrocedeix. Això suposa un retorn al passat,
fins i tot més enllà de la primera llei de l'any 1985, i comporta que les dones espanyoles tinguen
dos opcions, avortar fora d'Espanya si tenen recursos per a això, o bé avortar a Espanya en
condicions de clandestinitat amb el consegüent risc per a la salut i la seua vida.

Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només incrementen
el nombre de dones mortes, o que perden la seua salut, perquè avorten en la clandestinitat i en
condicions insalubres. Si esta anunciadísima reforma tira endavant és segur que s'estaran
llevant dos drets a les dones: el de la lliure decisió i el de la salut.
L'actual legislació, la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i de la
Interrupció Voluntària de l'Embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement
decidida. El que implica, entre altres coses, que les dones decideixen sobre el seu embaràs i que
esta decisió conscient i responsable siga respectada.
A més, esta Llei garanteix el dret a l'educació i a la salut sexual. Perquè només amb una
educació sexual adequada i amb la millora en l'accés als mètodes anticonceptius, podrem
previndre de manera més efectiva, especialment en persones joves, les infeccions de transmissió
sexual i els embarassos no desitjats i, per tant, el nombre d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs (IVE).
Així mateix, l'actual llei de salut sexual i reproductiva i IVE garanteix la igualtat en l'accés, en
totes les comunitats autònomes, a les prestacions en matèria de salut sexual i reproductiva, així
com l'accés a mètodes anticonceptius i d'interrupció voluntària de l'embaràs.
L'actual llei de salut sexual i reproductiva i IVE garanteix que les dones siguen informades de
totes les prestacions, ajudes i drets que els corresponen si desitgen continuar amb l'embaràs,
així com de les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials derivades de la prossecució de
l'embaràs o de la interrupció del mateix, i de la possibilitat de rebre assessorament abans i
després de la intervenció. I estableix, a més, un termini de reflexió de tres dies des de la recepció
de tota la informació, abans que puga practicar qualsevol interrupció voluntària de l'embaràs, a
petició de la dona i dins de les catorze primeres setmanes.
La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és negar l'accés a procediments legals i
assegurances a les dones, sinó donar-los el poder de controlar la seua fecunditat i de previndre
els embarassos no desitjats.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
1. El Ple d'este Ajuntament reconeix el dret a una maternitat lliurement decidida, el que
implica, entre altres cuses, que els dons decidisquen sobre el seu embaràs i que esta
decisió conscient i responsable seguisca respectada.
2n El Ple d'este Ajuntament recorda al Govern d'Espanya l’aconfessionalitat proclamada a la
Constitució i, en este sentit, rebutja qualsevol ingerència en el dret a una maternitat
lliurement decidida al dictat de cap moral religiosa.
3r El Ple d'este Ajuntament és mostra contrari a la reforma anunciada de la Llei Orgànica
2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l'embaràs anunciada pel ministre Gallardón i rebutja la regressió que això suposaria.
Dictaminat per la Comissió Informativa de data 26 de juny de 2013.

Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra dels Srs/Sres. Silvestre, Delgado, Ruiz,
Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el
vot a favor dels Srs/Sres. Raga, López, Guerrer, Orellano, Gómez, Hernández PSOE; dels
Srs/Sres. Folgado i Gómez d’EUPV; i del Sr. García de Coalició Compromís

Comissió Inf. d’Urbanisme i Infraestructures
2.3.- 29/2013/PGRU_MOCIÓ CONJUNTA EUPV I CM. COMPREELS MEUS DE
FELICITACIÓ PER l’ANUL.LACIÓ DEL PAI DE PORXINOS I PETICIÓ DE
DIMISSIÓ DE l’ALCALDE EN FRANCISCO TARAZONA
Carmen Folgado Teresí, portaveu del grup municipal d'EUPV i Bernat Garcia Sevilla, portaveu
del grup municipal BLOC-COMPROMIS en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a l'empara
d'allò previst la Llei Reguladora dels Bases de Règim Local, el Decret 2568/1986 i el 568/1986 i
Reglament d'Organització i Funcionament del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria (BOP 23/3/2012) presenten al Ple de la Corporació, per al seu debat i
aprovació, la següent

MOCIÓ de felicitació per l'anul·lació del PAI de Porxinos i petició de dimissió de
l'Alcalde En Francisco Tarazona

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha anul·lat el PAI de Porxinos amb
la sentència 440 recaiguda en el Procediment Ordinari núm. 1579/07 de la Sala de Contenciós
Administratiu, Secció Primera, de 30 d'abril de 2013. En esta sentència la Sala ha declarat que
el projecte s'aprovà:
1.

Sense garantir el subministrament d'aigua

2. Sense respectar els 100 metres de separació del projecte, respecte al Parc Natural del
Túria en el paratge dels Rodanes que exigia la Declaració d'Impacte Ambiental
3. Amb l'adjudicació a Litoral De l’Est de la condició d'agent urbanitzador sense respectar
els criteris de publicitat i concurrència que la legislació urbanística valenciana exigeix
per a este procediment
La llei 6/1998, de 13 d'abril sobre Règim del Sol i Valoracions que va promulgar el Govern de
José María Aznar i Llei valenciana Reguladora de l'Activitat Urbanística (Llei 6/1994), sota
l'excusa de la liberarització de sòl, van propiciar la major ostentació immobiliària de la història
del País Valencià i per tant una dels majors agresións al vaig mesurar ambient.

La política econòmica i urbanística de la Generalitat Valenciana, sota els governs dels
expresidents Eduardo Zaplana i Francisco Camps, va contribuir de manera decisiva al
creixement d’esta ostentació que, al remat, s'ha convertit en la crisi econòmica que patim avui
amb mes de 700,000 desocupats en la nostra comunitat i mes de 6,000,000 en el conjunt de
l'estat espanyol, segons dades de l’AU (Enquesta de població activa).
A Riba-roja de Túria, el Partit Popular i l'Alcalde el Sr. Francisco Tarazona van basar els
finances de l'Ajuntament i el creixement econòmic del nostre poble en el creixement urbanístic.
La bade-la va ser l'aposta principal dels equips de govern del PP durant anys. El nostre Alcalde
va arribar a fer declaracions dient que faria de Riba-roja una ciutat de 60,000 habitants.
Després hem vist com diversos país com Golf Resort i altres, han desaparegut deixant com
herència una crisi econòmica descomunal. Però quedava el PAI de Porxinos. La "joia de la
corona" que portaria la ciutat esportiva del València i amb ella la fama mundial per a Riba-roja
de Túria.
Durant anys, hem lluitat contra un projecte urbanístic que eliminava un paratge digne de
formar part del Parc Natural del Túria, un paratge de valor sentimental per a gran part dels/els
nostres veïns i veïnes, inclús alguns dels/els propietaris/és dels terrenys rebutjaven l'operació, i
van ser obligats a participar en el PAI fins al punt que recentment se'ls ha reclamat la cota zero.
Un projecte que aprofundia en l’ostentació immobiliària en comptes de promoure la defensa de
valors ambientals, de l'economia sostenible, de l'ecoturisme. A mes de ser un projecte que no
respecta el vaig mesurar ambient del nostre poble, ara sabem que, damunt, estava malament
tramitat.
l’anul·lació del PAI de Porxinos marca el fracàs de la política urbanística del Partit Popular de
Riba-roja i del seu Alcalde durant els darrers 15 anys. És hora de fer una nova política
urbanística. És hora de fer un nou Pla General d'Ordenació Urbana de Riba-roja de Túria.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
1.

El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, felicita a la Plataforma Salvem
Porxinos, pel seu treball i constància, que et com a resultat, l'anul·lació del PAI de
Porxinos.

2. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, demana al Sr. Francisco Tarazona
Zaragozá que assumisca el fracàs de la política urbanística realitzada en els seus
mandats i present la dimissió com a Alcalde de Riba-roja de Túria.
3. Que en el cas que el Sr. Alcalde, decidirà recòrrer la sentència, totes les despeses
directes o indirectes no els paguen els/els ciutadans, i seguixen al seu càrrec personal.
Dictaminat per la Comissió Informativa de data 26 de juny de 2013.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra dels Srs/Sres. Silvestre, Delgado, Ruiz,
Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el

vot a favor dels Srs/Sres. Raga, López, Guerrer, Orellano, Gómez, Hernández PSOE; dels
Srs/Sres. Folgado i Gómez d’EUPV; i del Sr. García de Coalició Compromís

Comissió Inf. d’Educació, Noves Tecnologies, Parcs i Jardins
2.4.- 30/2013/PGRU_MOCIÓ EUPV SOBRE PUNTES DE PROA DE MENJADOR
A/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d'EUPV en
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent

MOCIÓ PUNTES DE PROA DE MENJADOR
Exposició de motius
Tal i com hi ha posat de manifest l'informe d'UNICEF: "Benestar infantil en els països
rics", Espanya te una dels taxes mes altes de pobresa infantil dels països rics, sols superada per
Letònia, Estats Units i Romania.
La pobresa infantil (menors/és de 16 anys) en el País Valencià és superior en 3 punts a la mitja
de l'Estat Espanyol, arribant al 24%. La crisi ha afectat este col·lectiu, que ha empitjorat la seua
situació i, molts d'ells, estan en risc d'exclusió social. Fins ara, dónes dels menjadors infantils és
garantia al menys una menjada en condicions al dia.
l’Associació Valenciana de Directors d'Infantil i Primària (Avdip), afirmen que la dotació
pressupostària d’este curs per als ajudes de menjador no ha sigut suficient per a cobrir tots els
situacions de necessitat que és viuen en els centres escolars de la xarxa pública.
Prova d'això és que moltes dels famílies que van aconseguir una dels 60.000 puntes de proa que
cobreixen el 70% del cost del menú han hagut de treure els seus fills i filles dos mesos i mig
abans, en no tindre diners per a costejar el 30% restant.
Els ajudes cobreixen els 146 dies amb horaris lectius de vesprada, que van dónes d'octubre a
maig,
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
1. Que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a través dels serveis socials municipals, elaboren
un informe d'urgència que identifique el nom de xiquetes i xiquets residents al poble, i
que necessiten ajuda social en puntes de proa de menjador o simplement els seues
famílies no poden costejar este servei, informant del resultat a la web municipal.
2. Que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, en funció dels necessitats identificades a
l'informe, àmplia el servei de menjador fins als 12 mesos de l'any, donant el servei en
un, o els que façen falta, dels menjadors dels centres públics de primària.

3. Que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, àmplia i adequa a la realitat actual, la partida
pressupostària, anualment per a tal fi, de tal forma que la protecció alimentària als
menors/és seguisca una realitat local.
4. Instar a la Conselleria d'Educació a ampliar els ajudes de menjador escolar en els centres
escolars de la xarxa pública, tant en nom com en cobertura total per aquelles famílies
que no poden costejar este servei.
5. Instar a la Conselleria d'Educació a ampliar la duració dels ajudes de menjador durant tot
l'any.
Dictaminat per la Comissió Informativa de data 26 de juny de 2013.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra dels Srs/Sres. Silvestre, Delgado, Ruiz,
Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el
vot a favor dels Srs/Sres. Raga, López, Guerrer, Orellano, Gómez, Hernández PSOE; dels
Srs/Sres. Folgado i Gómez d’EUPV; i del Sr. García de Coalició Compromís

2.5.- 34/2013/PGRU_MOCIÓ CM. COMPREELS MEUS, PER l’ALIMENTACIÓ
INFANTIL.
BERNAT GARCIA I SEVILLA, amb DNI 22549196L, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
COMPREELS MEUS EN l’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D’ESTUDIANTINA, a Empara d'allò
previst la Llei Reguladora dels Bases de Règim Local, el Decret 2568/1986 i el 568/1986 i
Reglament d'Organització i Funcionament del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria (BOP 23/3/2012) presenta al Ple de la Corporació la següent
MOCIÓ per l'alimentació infantil
La pobresa infantil és la pitjor dels lacres que afecta la civilització actual, segons dades
d'UNICEF és vèrbola que al màs hi ha 600 milions d'infants que viuen en la pobresa absoluta, i
si afegim que mes de 200 milions de xiquets i xiquetes pateixen explotació laboral el balanç no
pot mes que qualificar-se d'absolut fracàs.
Si mirem els xifres de l'estat espanyol, tenim pocs motius per a l'optimisme, segons UNICEF a
l'Estat Espanyol hi ha mes de 2.200.000 de xiquets estan per davall del llindar de la pobresa, i
se situa en el lloc 26 i 29 respecte a la taxa de pobresa infantil. Per últim les dades també
mostren que les llars amb xiquets amb tots els seus membres adults en situació d'atur ha
crescut un 120 % entre els anys 2OO7 i 2010.
En un context com l'actual, no pot ser que la pobresa infantil estiga invisible en el discurs
polític, és per això que és fa especialment necessari posar als xiquets i xiquetes i als seues
famílies en el cor de Agenda política.

l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha fet una taverna important de suport als famílies que ho
necessiten en col.laboració amb el banc d'aliments per donar resposta a la creixent demanda de
bens de primera necessitat com a conseqüència de la persistent crisi econòmica i l'augment de
l'atur. Però la realitat demostra que no és prou.
Els professionals del sector educatiu estan alertat que, cada vegada, son mes els xiquets i
xiquetes que no és porten l'esmorzar al col.legi, i fins i tot, en els casos mes greus, alguns d'ells
el dinar és l'únic menjar que fan complet al dia. Este mes de juny hi ha deixat de funcionar el
menjador escolar per a tots i tots estos xiquets. Recordem que la beca de menjador ja ha acabat
o ha deixat de ser suficient per costejar eixa menjada, en ocasions l'única de molts xiquets i
xiquetes.
El nostre ajuntament a hores d'ara hauria de tenir previst que és el que va a passar amb ells i
com va a resoldre esta problemàtica mes pròpia d'un país subdesenvolupat que d'un país que és
vol situar en el grup dels països del primer màs.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER.- Que l'Ajuntament, de forma urgent i immediata, habilite els mecanismes amb els
Serveis Socials i els centres escolars que salvaguardant la dignitat dels criatures i dels seues
famílies garantisc que tots els xiquets i xiquetes de Riba-roja tinguen l'alimentació garantida
també en els mesos d'estiu, mesos en els que no funciona el menjador escolar.
SEGON.- Amb caràcter immediat proposem els següents accions:
Que• Ajuntament és dirigisca a tots els centres escolars de Riba-roja que no ofereixen
menjador escolar en els mesos de juny i setembre per a oferir-los ajuda per a
establir menjador escolar en els mesos de juny i setembre.
Que• els puntes de proa de menjador de Ajuntament de Riba-roja del curs 2012-201.3
és prorroguen al mes de setembre, quan el xiquet o xiqueta vaig continuar
matriculat en el mateix centre per al curs 2013-2014 i el centre oferisca menjador
escolar en setembre de 2013.
Modificació• de la base novena dels Bases Reguladors de la Convocatòria d'Ajudes
Escolars de ajuntament de Riba-roja de Túria per a sufragar despeses de llibres de
text, despeses de menjador i xec escolar (material escolar) per al curs 2013-2014 de
5 de juny de 2013 en el sentit d'ampliar estes ajudes als mesos de juny i setembre de
2014 per al cas de xiquets i xiquetes escolaritzats en centres que disposen de
menjador escolar en estos mesos.
Establiment• d'una nova modalitat de beca de menjador escolar per als beneficiaris de
la beca de menjador escolar de la Generalitat Valenciana que consistisca en rebre la
beca de menjador escolar de ajuntament de Riba-roja en ens$ mesos de juny i
setembre.
TERCER.- Buscar mecanismes a través del càtering social o d'altres serveis per tal de
proporcionar almenys una menjada (el dinar) als xiquets de secundària que ho necessiten,
prevaig vore informe dels serveis socials de ajuntament de Riba-roja.

QUART.- Que s'habilite de forma immediata la partida pressupostària corresponen per fer front
a les despeses que es deriven de la posada en funcionament dels propals anteriors.
Dictaminat per la Comissió Informativa de data 26 de juny de 2013.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra dels Srs/Sres. Silvestre, Delgado, Ruiz,
Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el
vot a favor dels Srs/Sres. Raga, López, Guerrer, Orellano, Gómez, Hernández PSOE; dels
Srs/Sres. Folgado i Gómez d’EUPV; i del Sr. García de Coalició Compromís

Comissió Inf. de Servicis Socials, Seguretat Ciutadana i Participació Ciutadana
2.6.- 33/2013/PGRU_MOCIÓ PSPV-PSOE EN DEFENSA DE LA FUNCIÓ SOCIAL
DE LA VIVENDA
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA VIVENDA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El gaudi d’una vivenda digna i adequada és un dret fonamental de caràcter social reconegut en
la Constitució Espanyola i este reconeixement implica el mandat als poders públics perquè
adopten les mesures que possibiliten el seu exercici real i efectiu.
D’una altra part, l’article 16 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que
"La Generalitat garantirà el dret a una vivenda digna dels ciutadans valencians. Per Llei es
regularan les ajudes per a promoure este dret, especialment a favor dels jóvens, persones sense
mitjans, dones maltractades, persones afectades per discapacitat i aquelles altres en què
estiguen justificades les ajudes".
És indiscutible que la funció social de la vivenda és part integrant del dret mateix,
dret que especialment és necessari assegurar en l’actual context de crisi econòmica, tenint en
compte la greu situació en què es troben les persones i famílies afectades per desnonaments
provinents d’execucions hipotecàries.
La recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de març de 2013, posa en
evidència la necessitat d’una actuació urgent dels poders públics, dirigits a la
salvaguarda dels drets fonamentals i estatutaris lligats amb l’ús i gaudi de la
vivenda habitual.
La Comunitat Valenciana és la segona autonomia amb més desnonaments: 19 al
dia.
L’any 2012 es van produir un total de 7.018, per la qual cosa la pèrdua de la vivenda és un
problema de primera magnitud per als valencians i valencianes.

Els socialistes valencians hem presentat en els Corts una proposició de llei sobre
la funció social de la vivenda, que planteja intervindre quan s’inicia el procés
d’execució, abans de que es produïsca l’orde judicial, evitant així el 60% dels
desnonaments perquè les persones i famílies afectades es quedarien en les seues
cases.
Esta proposició conté les mesures següents:
-La possibilitat de concertar un contracte d’arrendament amb opció de compra a
subscriure per l’entitat financera titular del crèdit, el propietari executat i la
Generalitat, per un termini de tres anys, a la finalització del qual l’arrendatari
podrà optar per la compra o per continuar amb l’arrendament durant dos anys
més. El preu base del contracte serà el reajustat per a la vivenda d’acord amb els criteris de
les normes de la legislació estatal sobre sanejament del sector financer. La renda anual que
abonarà la Generalitat durant l’esmentat termini de tres anys serà del 3% anual del preu
reajustat. Als arrendataris se’ls repercutirà com a màxim el 50% de la renda, sense que en
cap cas la dita contribució supere el 25% dels ingressos de la unitat familiar.
-Per al supòsit de negativa per l’entitat financera executant a formalitzar el
contracte d’arrendament, la Generalitat procedirà a tramitar l’expropiació de
l’usdefruit temporal de la vivenda per un termini màxim de tres anys. El valor
del preu just serà del 2% anual de què corresponga a la vivenda en els termes indicats en la
mesura anterior, i la persona beneficiària contribuirà a sufragar el dit preu just en quantia
no superior al 50% dels ingressos de la unitat familiar.
-A més, la proposició contempla l’ampliació del dret de tanteig, que ja estava previst en
els casos de transmissions de vivendes subjectes a algun règim de promoció pública, als
supòsits de transmissions de vivendes objecte d’execucions hipotecàries en què s’haja
produït el llançament dels propietaris que les ocupaven. La Generalitat podrà adquirir-les al
preu provat resultant de l’aplicació dels criteris establits en les normes de sanejament del
sector financer.
-Es preveu també l’establiment de mesures coercitives a les entitats financeres
propietàries de vivendes deshabitades, que així consten inscrites durant més de tres
anys en el Registre de Vivendes Deshabitades. La multa la podran imposar els Ajuntaments
anualment per un import equivalent al duple de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles
fins que es produïsca l’efectiva ocupació de la vivenda.
-Per al cas de vivendes deshabitades d’altres particulars, la Generalitat i els
Ajuntaments podran establir incentius per a promoure el lloguer, com ara
exempcions i bonificacions tributàries i ajudes a la inversió en regeneració i rehabilitació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
ÚNIC. Tenint en compte la important finalitat social, adherir-se a la iniciativa del grup
parlamentari socialista i instar dels Corts Valencianes la tramitació de la Proposició de Llei de
caràcter preventiu contra els desnonaments, que permet intervindre quan s’inicia el procés
d’execució i abans de que es dicte l’orde de llançament.

Dictaminat per la Comissió Informativa de data 26 de juny de 2013.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra dels Srs/Sres. Silvestre, Delgado, Ruiz,
Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el
vot a favor dels Srs/Sres. Raga, López, Guerrer, Orellano, Gómez, Hernández PSOE; dels
Srs/Sres. Folgado i Gómez d’EUPV; i del Sr. García de Coalició Compromís

PROPOSTA D’ACORD: ASSUMPTES NO DICTAMINATS PER COMISSIÓ
INFORMATIVA
MOCIONS SENSE DICTAMINAR
Sent un punt no inclòs en l’orde del dia i considerant el que establix l’art. 83 del ROFRJCL, se
sotmet al Ple la declaració d’urgència. Sotmesa a votació, el Ple per unanimitat de tots els seus
membres assistents que conformen la majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el
vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruiz, Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona,
Folgado, Argandoña, Ferriols del PP; dels Srs/as. Raga, López, Guerrer, Orellano, Gómez,
Hernández PSOE; dels Srs/as Folgado, Gómez d’EUPV; del Sr. García de CM-COMPROMIS i
Sr. Alcalde la va acordar passant a continuació al fons de l’assumpte en els termes següents:
2.7.- 43/2013/PGRU_ACORD RELATIU AL SUPORT DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓ I OCUPACIÓ IMPULSAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA I EN
ESPECIAL EL PLA D’OCUPACIÓ.
PROPOSTA D’ACORD relativa al Suport del Programa de Formació i Ocupació impulsat per la
Generalitat Valenciana i en especial el Pla d’Ocupació.
La Generalitat ha impulsat un important programa en formació i ocupació, amb una publicació
d’ajudes que suposaran una inversió global de quasi 100 milions d’euros en foment de
l’ocupació i millora de la formació dels parats valencians i que beneficiarà a prop de 44.000
ciutadans de la Comunitat Valenciana.
Amb motiu de la presentació d’este programa, el President Fabra va assenyalar el 30 de maig,
que a més d’este ambiciós pla, el seu govern està posant en marxa una bateria de mesures,
estructurals i conjunturals per a reactivar l’activitat econòmica i augmentar la creació
d’ocupació.
Un dels eixos principals és el Pla d’Ocupació Conjunt, amb el que s’espera crear 15.000
ocupacions a l’any, i que s’ha estructurat en dos grans línies d’actuació:
Una• primera línia finançada íntegrament per la Generalitat amb una dotació de 18,2 milions
d’euros per a enguany i 54 milions en tres anys, dedicada a subvencionar programes mixtos
de formació dual que alternen la formació amb la pràctica laboral, la finalitat de la qual és la
inserció en el mercat laboral dels desempleats en la Comunitat Valenciana i l’orde de la qual
es va publicar en el DOCV el passat 31 de maig.

La• segona línia que subvencionarà la contractació per a les empreses de desempleats inscrits
en el SERVEF i el conveni del qual es va firmar el 30 de maig pel President Fabra amb els
presidents de les tres Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana, i que compta
amb una dotació prevista de 15 milions d’euros per a enguany 2013 (45 milions en tres
anys) aportats a parts iguals per les tres administracions valencianes, l’autonòmica, la
provincial i la local. L’ajuda serà per a contractes d’un mínim de 3 mesos i 25 hores
setmanals, sense perjuí que puguen ser contractes de major duració.
Les Diputacions Provincials ja s’han sumat a la crida del President de la Generalitat, qui ha
demanat a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que "se sumixen a esta iniciativa,
aparcant les diferències ideològiques per a multiplicar els rendiments de les nostres actuacions,
perquè la implicació de tots els municipis és fonamental per a aconseguir, entre tots, els millors
resultats".
Les ajudes les rebran les empreses pels contractes que realitzen, i és una forma que reduïsquen
costos que les facen ser més competitives, alhora que se subvenciona per la contractació de nous
treballadors.
El Ple per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria absoluta del
nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruiz, Moreno,
Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP; dels Srs/as. Raga, López,
Guerrer, Orellano, Gómez, Hernández PSOE; dels Srs/as Folgado, Gómez d’EUPV; del Sr.
García de CM-COMPROMIS i Sr. Alcalde va adoptar l’acord següent:
PRIMER.- Recolzar el Programa de Formació i Ocupació impulsat per la Generalitat Valenciana
i en especial el Pla d’Ocupació Conjunt, en el que podran unir-se i col·laborar les tres
administracions valencianes, l’autonòmica, la provincial i la local en la creació d’ocupació.
SEGON.- Aprovar el compromís que l’Ajuntament de RIBA-ROJA DEL TÚRIA se sumix al Pla
d’Ocupació Conjunt i que inicie des d’este acord plenari, el tràmit per a crear la partida
pressupostària necessària d’acord amb la convocatòria d’este Pla.
TERCER.- L’Ajuntament de RIBA-ROJA DEL TÚRIA es compromet a subscriure els acords o
convenis necessaris per a l’execució d’este Pla.
Sent un punt no inclòs en l’orde del dia i considerant el que establix l’art. 83 del ROFRJCL, se
sotmet al Ple la declaració d’urgència. Sotmesa a votació, el Ple per unanimitat de tots els seus
membres assistents que conformen la majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el
vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruiz, Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona,
Folgado, Argandoña, Ferriols del PP; dels Srs/as. Raga, López, Guerrer, Orellano, Gómez,
Hernández PSOE; dels Srs/as Folgado, Gómez d’EUPV; del Sr. García de CM-COMPROMIS i
Sr. Alcalde la va acordar passant a continuació al fons de l’assumpte en els termes següents:

2.8.- 44/2013/PGRU_MOCIÓ DE FELICITACIÓ A ROBERTO DEU RODRÍGUEZ
PELS SEUS RESULTATS EN LES PROVES D’ACCÉS A UNIVERSITAT.

MOCIÓ DE FELICITACIÓ A ROBERTO DÍAZ RODRIGUEZ PELS SEUS
RESULTATS EN LA PAU
Parlar d’èxit en educació és molt gratificant. De la mateixa manera que el sistema educatiu deu
destinar recursos a l’alumnat amb necessitats educatives especials perquè estos alumnes
puguen arribar als objectius de les diferents etapes educatives, també s’han de destinar recursos
a l’alumnat excel·lent, per a no frenar els objectius als quals pot arribar este alumnat.
En esta ocasió es tracta d’un alumne de Riba-roja del Túria, alumne excel·lent.
Roberto va ser PREMI EXTRAORDINARI en Educació Secundària Obligatòria de la Conselleria
d’Educació en el curs 2010-2011.
Ha sigut Matrícula d’Honor en Batxillerat este curs pel seu expedient acadèmic amb totes les
notes 10.
En les PAU celebrades este curs ha obtingut la millor nota de tots els alumnes que s’han
presentat a realitzar-les en la Universitat Politècnica de València.
A més va quedar en octava posició en l’Olimpíada d’Economia celebrada este curs i en quinta
posició en l’Olimpíada de Geografia també d’este curs, ambdós de la Universitat de València.
Les notes que ha obtingut en la PAU són les següents:
•

Història d’Espanya: 9,50

•

Anglés: 9,50

•

Castellano: 9,65

•

Valencià: 9

•

Geografia: 10

•

Total de la fase general: 9,53

•

Nota mitjana expedient de Batxillerat: 10

•

Total Nota d’accés a la Universitat: 9,812

•

Fase específica:
o

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials: 9,34

o

Economia:10

Si tenim en compte que per a l’accés a la Universitat es pren la nota d’accés a la Universitat
més 0,2 o 0,1 depenent de la Facultat de cada una de les assignatures de la fase específica,
podem dir que Roberto ha obtingut un total de 13,68 punts sobre els 14 punts totals.
A més de les capacitats d’este alumne, hem de destacar que ha tingut la sort de comptar
amb un bon ambient educatiu, ja que l’IES "el Quint" ha apostat des de la seua creació per
implicar-se en tots els programes oferits per Conselleria per a millorar la qualitat de
l’ensenyança. És important destacar que el curs passat en les PAU, este IES va quedar en
quinta posició en el rànquing de centres adscrits a la Universitat Politècnica de València, i
entre els primers també de la Comunitat Valenciana. Enguany, el 100% dels alumnes
matriculats al juny en la PAU han aprovat la selectivitat.
El Ple per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria absoluta del
nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruiz, Moreno,
Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP; dels Srs/as. Raga, López,
Guerrer, Orellano, Gómez, Hernández PSOE; dels Srs/as Folgado, Gómez d’EUPV; del Sr.
García de CM-COMPROMIS i Sr. Alcalde va adoptar l’acord següent:
1.

Felicitar Roberto Díaz Rodríguez per la seua excel·lència i en concret pels seus resultats
obtinguts en les Proves d’Accés a la Universitat d’enguany.

2. Traslladar d’esta felicitació a la família de Roberto Díaz Rodríguez
3. Traslladar d’este acord a l’IES "El Quint".

3. PART D’INFORMACIÓ I IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
DONAR CUENT RESOLUCIONS ALCALDIA 1292 A LA 1591/2013
Pel sr. Alcalde es va donar compte de les resolucions de la núm. 1292 a la 1591/2013

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012.
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1292/2013

En compliment de l’article 191.3 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), previs informe d’Intervenció de data 27 de maig
de 2013 i amb un informe previ d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària de data 27 de maig de 2013, RESOLC:
1º- Aprovar la liquidació de l’exercici 2012, presentant el resultat pressupostari i romanent
de tresoreria el detall següent:

RESULTAT PRESSUPOSTARI. El seu càlcul s’ha efectuat seguint el que disposen les Regles
78 i següents de la Instrucció de Comptabilitat Local. El Resultat pressupostari de la
liquidació practicada és el següent:

CONCEPTES

a)

Operacions corrents

b)

Altres operacions no financeres

DRETS
RECONEGUTS
NETS
24.650.377,80

1. Total operacions no financeres (a+b)

RESULTAT PRESSUPOSTARI De
l’EXERCICI
AJUSTOS

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
6.100.118,43

1.876.325,09

2.726.863,19

-850.538,10

26.526.702,89

21.277.122,56

5.249.580,33

2. Actius financers
3. Passius financers

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
18.550.259,37

41.320,52

41.320,52

0,00

3.723.100,41

794.151,79

2.928.948,62

30.291.123,82

22.112.594,87

8.178.528,95

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria de gastos generals

692.877,06

5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici

868.019,79

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici

2.541.072,95

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

7.198.352,85

ROMANENT DE TRESORERIA. En aplicació dels arts. 101 i següents del R.D. 500/1990, i
seguint el que disposen les Regles 81 i següents de la Instrucció de Comptabilitat Local, el
ROMANENT DE TRESORERIA obtingut es desglossa de la manera següent:
COMPONENTS

Imports
ANY

1.

(+) Fondos Líquids

2.

(+) Derechos pendents de cobrament

3.

4.136.765,12

Imports
ANY ANTERIOR
1.060.219,32

11.101.143,42

9.823.135,70

(+) Del pressupost corrent

2.831,582,65

2.320.609,12

(+) De pressupostos tancats

7.897.512,94

7.397.449,60

(+) De operacions no pressupostàries

919.911,64

704.045,57

(-)cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

547.863,81

598.968,59

(-)Obligacions pendents de pagament
(+) Del pressupost corrent
(+) De pressupostos tancats

1.861.219,19
1.292.872,14

5.557.905,28
3.569.325,94

169.885,92

711.185,71

(+) De operacions no pressupostàries

4.410.237,95

5.051.883,44

(-)pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

4.011.776,82

3.774.489,81

I

Romanent de Tresoreria total (1 + 2 – 3)

13.376.689,35

5.325.449,74

II

Saldos de cobrament dubtós

1.013.520,16

961.737,68

III

Excés de finançament afectada

3.371.272,97

1.678.259,86

IV

Romanent de Tresoreria per a Gastos Generals (I-II-II)

8.991.896,22

2.685.452,20

2º.- Procedir a la incorporació de romanents de crèdit a l’exercici de 2013, segons el detall que
consta en l’Annex 4 de l’informe d’intervenció a la liquidació del pressupost, de data 23 de maig
de 2013.
3º.- Donar compte de l’esmentada Liquidació Del Pressupost al Ple de la Corporació de
l’Ajuntament en la primera sessió que este celebre i remetre una còpia de la mateixa als
següents Organismes oficials:
Delegación d’Economia i Hisenda a la Comunitat Valenciana.
Secretaria General. Unitat Regional de Coordinació amb les Hisendes Territorials. C/
Guillén de Castro, 4 – 46001 València.
Conselleria de Presidència. Direcció General d’Administració Local
C/ En Bou, núm. 9 – 46001 València.
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. Secretària Autonòmica
de Pressupostos i Gastos. Direcció General de Pressupostos i Gastos. C/ Palau, 12 –
46003 València.

DONAR COMPTE SENTÈNCIA FERMA DEL TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIU SECCIÓ QUINTA RECURS DE CASSACIÓ 3030/2009 DE DATA 17.5.2013.
Es va donar compte de la Sentència del Tribunal Suprem Sala Contenciosa Administratiu Secció
5 de 17-5-2013 en la que es falla “Que declarem haver-hi lloc al recurs de cassació interposat per
l’Advocat de l’Estat, en la representació que li és pròpia de l’Administració General de l’Estat,
contra la Sentència de data 27-2-2009, dictada per la secció Primera de la Sala Contenciosa
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en recurs
contenciós-administratiu nombre 1004/06. Casem i anul·lem la dita sentència, i inadmetem el
recurs contenciós-administratiu interposat per l’Advocat de l’Estat contra l’acord de 30 de juny
de 2006, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat Valenciana pel qual es va
decidir supeditar l’aprovació definitiva de l’homologació i Pla Parcial del Sector “Masia de
Porcins” de Riba-roja del Túria que l’Ajuntament presentara un Text refós aprovat pel Ple de la
corporació que incorporara els condicionants expressats en l’Acord; sense fer expressa
condemna respecte de les costes processals produïdes en la instància i en este recurs de
cassació.

MOCIÓ EU SOBRE CARRETERES
A/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d’EUPV en
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ CARRETERES
Exposició de motius

Davant de la publicació del Decret 49/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el
Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, publicat el 15 d'abril (DOCV núm. 7003
de 15.04.2013), alguns municipis han expressat la seua preocupació per les càrregues que pot
implicar, per als precaritzades economies municipals, l'aplicació de l'Article 7 de la Llei 6 de
1991, segons el qual este traspàs comportaria “els competències i responsabilitats en matèria de
conservació, dónes de l'endemà a la seua publicació”; és a dir, fins i tot abans de la titularitat.
Revisant la concreció dels trams de carreteres que son cedits als municipis, (CV-336, CV-372,
CV-374, Riba-roja de Túria a Bétera, a la Pobla Vallbona, o a la Venda del Pedrís
respectivament), be dónes de la titularitat anterior de la Generalitat Valenciana o dónes dels
diputacions, podem suposar que hi ha una majoria de casos on estos trams estan efectivament
ja en la pràctica incorporats a la trama urbana dels municipis. Raó per la qual els municipis
deuen tindre interés a assumir plenament els competències sobre els carreters de cara a
explotar-los sense cap altra limitació competencial.
Però hi ha d’altres casos, principalment xicotets municipis, que ‘reben’ trams de considerable
amplària corresponents als xarxes comarcals i que estan alarmats pel contingut de la Disposició
Transitòria, que diu textualment: “l'assumpció efectiva dels competències i responsabilitats en
matèria de conservació i explotació pels administracions que hagen d'ostentar la titularitat de
la via de conformitat amb el catàleg aprovat per esta disposició, és produirà a partir de
l'entrada en vigor d’este decret, amb caràcter prevaig vore a la formalització de la cessió”. Açò
és, dónes del 15 d'abril estarien ja obligats a conservar i adequar la senyalització del nou ús.
d’altra banda, i malgrat que s'especifica en l'Art. 5 del Decret, els Ajuntaments no tenen la
percepció que s'hagen fet els actuacions que garantisquen el compliment de què els carreters
“haurien de transferir-se en bàs estat de conservació”. I això comporta la possibilitat efectiva de
necessitar inversió immediata, si mes no pel que fa al simple fet d'adequar els senyalitzacions
(no aclarit pel Decret), sent esta possibilitat de despes una comprensible font preocupació per
als municipis que estan, o poden estar, intervinguts de cara al seu endeutament i sense
possibilitat de maniobra pressupostària per la Llei d'Estabilitat Pressupostària.
Estos municipis concrets, segurament minoritaris pels seues circumstàncies, en la mesura que
no estan interessats a una transferència competencial no sol·licitada, haurien de ser objecte
d’una negociació individualitzada.
I, a mes, tenint en compte el compliment de què diu l'Article 27 de la Llei 7/1985, reguladora
dels Bases del Règim Local, que al punt 3 literalment especifica: “l’efectivitat de la delegació
requerirà la seua acceptació pel municipi interessat i, si escau, la prèvia consulta i informe de la
Comunitat Autònoma, llevat si per Llei s'imposa obligatòriament, cas que haurà d'anar
acompanyada necessàriament de la dotació o l'increment de mitjans econòmics per a dur-los a
terme”. Estos xicotets municipis -que, d’altra banda, estan sent amenaçats en un futur pròxim
amb la seua pràctica dissolució i amb passar els seues competències de govern als diputacionsno poden entendre que se’ls obligue a assumir competències de gestió forçades i, alhora, els
traspassos no vinguen acompanyats de la corresponent transferència de la partida
pressupostària.
Per tot això, presentem el següents ACORDS:

1.- l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, insta al Consell a declarar nul amb caràcter general el
Decret 49/2013, per a suspendre el Catàleg del Sistema Viari segons el tèrmit fixats pel dit
Decret.
2.- l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, insta a la Conselleria a reunir als Administracions
afectades per a establir, de manera consensuada amb cada municipi, la pertinència i els
condicions tècniques i econòmiques oportunes en relació a cadascun dels trams vials
traspassats, de cara a poder publicar un Catàleg del Sistema Viari que puga satisfer tots els parts
implicades i esdevindré, així, garantia d'efectivitat.
3.- Donar trasllat dels acords a:
-El President del Consell.
-La Consellera d’Infraestructures, Territori i Vaig mesurar Ambient.
-Als Grups Parlamentaris en els Corts.
-A la Diputació Provincial.

4. PART D’INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.
PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi altres assumptes que tractar pel/la Sr/Sra. President/a es va alçar la sessió sent
les 15:50 hores del mateix dia de la seua iniciació.

