ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE EL DIA 3 DE JULIOL DE 2017
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
3 de juliol de 2017
17:30

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín
D. José-Luis López Galdón
D. José Ángel Sánchez Carrizosa
Dª Mª Dolores Verdeguer Royo
D. Rafael Gómez Sánchez

Partido Popular
Dª. Mª José Ruiz Esteban
D. José-Luis Folgado Correa
Dª. Mª Carmen Grau González
D. Juan-Vicente. Giner Lleó
Dª Raquel Argandoña López
Dª. Carmina Soriano Gimeno
D.Santiago Navarro Zaragoza

Ciudadanos
D. Francisco Caparrós Durán
Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

Riba-roja -Pot
D. Rubén Ferrer Pérez
Dª Concepción Noguera Puchol
D. Andrés Fernández Márquez

Compromís
D.Rafel Folgado Navarro
D. Miquel Castillo Faus

EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz

Regidors absents: Cap
Actua com a Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de l’Ajuntament,
el dia 3 de juliol de 2017, sent les 17:30 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 Roberto 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’Orde del Dia.
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1.- Aprovació Acta anterior de data 5 de juny de 2017
Acta núm. 10, convocatòria ORDINÀRIA de data 05/06/2017.Comienza 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.

2.- 1283/2017/GEN ACORD RELATIU A L’ELECCIÓ DE SRA. Mª. CARMEN GIMENO TOMÁS
COM A JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.
Assumpte: Acord relatiu a l’elecció de SRA. Mª. Carmen Gimeno Tomás com a Jutge de Pau
Substitut de Riba-roja de Túria.
Vist que en data 03/04/2017 amb núm. de Registre 2017004583 la Secretaria de Govern
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana comunica que estant pròxim el
cessament del Jutge de Pau Substitut d’esta localitat SRA MARIA CARMEN GIMENO PRESES,
anomenada per a l’exercici del càrrec el 23/07/2013, es deu de procedir a l’elecció de persona que
reunint les condicions legals, siga anomenada per eixa Sala de Govern per a exercir eixe càrrec
durant un període de 4 anys.
Vist que per Providència de data 19/04/2017 es va iniciar expedient sol·licitant a la Sra.
Secretària informe sobre la legalitat aplicable.
Vist que en data 19/04/2017 s’emet un informe per la Sra. Secretària.
Vist que en data 26/05/2017 es va publicar edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm.
100 concedint un termini de 15 dies hàbils perquè les persones interessades que reunisquen les
condicions legals ho sol·liciten per mitjà d’un escrit dirigit a l’Alcaldia.
Vist que segons certificació de Secretària de data 22/06/2017 només s’ha presentat una
sol·licitud.
Vista la instància presentada per SRA. MARIA CARMEN GIMENO PRESES, en data
01/06/2017. núm registre 2017007433. sol·licitant presentar-se al càrrec de JUTGE DE PAU
SUBSTITUT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA (València).
Considerant el que establix l’art. 101 i següents de la Llei Orgànica del Poder judicial i art. 4
i següents del Reglament 3/1995 delsJutges de Paz "aprovat per acord del Ple del Consell
General del Poder judicial de 7 6-1995-.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 20 vots
a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 6 del PP i 2 de Ciutadans i 3 de Riba-roja Pot) i 1
abstenció de la Sra. Soriano Gimeno del PP, va acordar:
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Primer: Triar a SRA Mª Carmen Gimeno Tomás, Jutge de Pau Substitut de Riba-roja de
Túria, proposant el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, per conducte del Jutge Degà de 1a Instància i Instrucció de Llíria.
Segon: Notificar el dit acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, per conducte del Jutge Degà de 1a Instància i Instrucció de Llíria.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/279

3.- 634/2017/GEN CANVI TITULARITAT CONTRACTE DE SERVICI DE GESTIÓ DEL CENTRE
DE DIA DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
Assumpte: Canvi titularitat adjudicatari contracte de servici de gestió del Centre de Dia de
Riba-roja de Túria.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 4 de desembre de 2013 es formalitza el contracte entre l’Ajuntament de Riba-roja
de Túria i UTE CENTRE DIA BONESTAR-FUNDACIÓN PER A LA PROTECCIÓ, EL
DESENROTLLAMENT I EL PROGRÉS, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES LLEI 18/82 per a la
concessió del servici de gestió del Centre de Dia per un termini de 10 anys.
Segon.- En data 30 de gener de 2017, amb número de R.E. 1377, es presenta escrit D. José
Tortajada Balaguer amb DNI 19460732-H, en nom de la mercantil Centre de Dia Bonestar, S.L.
amb CIF B-97.330.328, pel qual es comunica que per mitjà d’escriptura de data 21 de desembre
de 2016 la UTE CENTRE DIA BONESTAR-FUNDACIÓN PER A LA PROTECCIÓ, EL
DESENROTLLAMENT I EL PROGRÉS, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES LLEI 18/82 ha canviat
la denominació per transmissió de participacions des del passat 21 de desembre de 2016.
Tercer.- En data 8 de març de 2017 per mitjà de Providència de l’Alcaldia es requerix a la mercantil
Centre de Dia Bonestar, S.L. para que aporte la documentació necessària als efectes de procedir
al canvi de titularitat del contracte de referència.
Quart.- En data 27 de març de 2017 presenta la documentació exigida a excepció de l’aval que es
presente en estes dependències el 18 de maig de 2017.
Quint.- Pel Departament de Contractació s’ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que
consta dels següents documents.
1.- Escrit presentat per l’interessat en data 30/01/2017
2.- Providència d’Alcaldia de data 08/03/2017
3.- Notificació de la Providència d’Alcaldia a l’interessat en data 08/03/2017
4.- Documentació presentada per l’interessat en data 27/03/2017
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5.- Aval presentat per l’interessat en data 18/05/2017
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya, JCCAC, en el seu
informe 1/2001, de 30 de març, indica que ".../... procedix observar que en el supòsit de cessió
dels contractes es produïx una novació subjectiva en virtut de la qual el cessionari del contracte
se subroga en tots els drets i totes les obligacions que correspondrien al cedent i, per tant, hi ha
un canvi de titular de la concessió. Esta figura s’ha de distingir de la transferència de la titularitat
d’accions, en la qual no es modifiquen les parts del contracte i, per tant, la societat concessionària
és la mateixa encara que s’haja variat la composició del seu accionariat.
No obstant les diferències existents entre ambdós figures, a criteri del Consell d’Estat, els supòsits
de transferència de la titularitat de totes o part de les accions representatives del capital social
d’una societat s’ha d’equiparar en els de la transmissió de la concessió, siga quin siga el
percentatge efectivament enviat, sempre que supose una alteració del control efectiu de la societat
concessionària. Esta afirmació té la seua base, segons el Consell d’Estat, en el fet que a
l’administració no li és indiferent qui és el titular de la concessió o, en altres paraules, la
importància de la identitat del concessionari no resulta una qüestió menor."
Segon.- La cessió dels contractes s’enquadra en el capítol VI del RDL 3/2011, en concret en
l’article 226.2, la nova mercantil ha d’acreditar la capacitat d’obrar i la solvència
economicofinancera i tecnicoprofessional perquè l’Ajuntament procedisca a l’acceptació del canvi
de denominació.
De conformitat amb la disposició addicional segona Normes específiques de contractació en les
entitats locals corresponen al Ple la competència per a resoldre qualsevol assumpte relatiu al
contracte de referència.
Per tot això, El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 18
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP i 2 de Ciutadans) i 3 Abstencions de Ribaroja Pot, va acordar:
Primer: Acceptar el canvi de denominació de l’adjudicatari de la gestió de servici públic del centre
de dia a partir de la data del present acord passant a denominar-se CENTRE DIA BONESTAR,
S.L.
Segon: Comunicar este acord als departaments de Contractació, Secretaria, Tresoreria
Intervenció i Gestió Tributària als efectes oportuns.
Tercer: Notificar este acord a l’interessat als efectes oportuns.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/280
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4.- 1960/2017/GEN NOMENAMENT DIRECTORS CIENTÍFICS PLÀ DE NADAL I VALÈNCIA LA
VELLA
ASSUMPTE: PROPOSTA DE NOMENAMENT DE DIRECTORS CIENTÍFICS PER A L’ESTUDI
DELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS DE PLÀ DE NADAL I VALÈNCIA LA VELLA
Riba-roja de Túria posseïx una gran riquesa tant natural com arqueològica, València la Vella i Pla
de Nadal suposen un punt i a part en el món de l’arqueologia clàssica.
Estos dos jaciments d’origen visigot són importantíssims referents, a causa de les escasses restes
que queden en tota Europa d’una cultura precedida per l’Imperi Romà i que finalitze amb l’entrada
en la península Ibèrica del món musulmà.
Pla de Nadal, residència nobiliària, és una joia única, reconeguda pels mas prestigiosos
estudiosos del món visigot. La seua peculiaritat consistix en el fet que és l’únic palau civil que ha
arribat fins a nosaltres. Les mal crides esglésies
Pre-románicas, no eren una altra cosa que l’arquitectura religiosa i que sempre anava lligat a una
construcció civil. Per això i per la seua singularitat Riba-roja de Túria es col·loca en el centre del
mapa del món visigot.
València la Vella, que encara guarda molts secrets que segur ens confirmarà la grandiositat d’un
assentament de quasi quatre hectàrees en una zona privilegiada. Els seus restes també d’origen
visigot són objecte d’un ambiciosa pla d’excavació dut a terme per l’ajuntament de Riba-roja de
Túria i l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica).
En la major part de fòrums relacionats amb el món visigot són freqüents les cites tant a València la
Vella com a Pla de Nadal. L’any 2016 i 2017 van ser referents en les ponències que van tindre lloc
a Belgrad, Bordeus, Madrid, Tarragona, Mèrida i València.
Els arqueòlegs Jorge Morín, Albert Ribera, Miquel Rosselló, Josep Maria Macia i Isabel Sanchez,
han sigut els encarregats de realitzar esta difusió "científica" a titule personal. Per això seriosa un
gran èxit per a este ajuntament que se’ls reconeguera, a causa del seu gran i dilatada experiència,
com a especialistes en el període visigot a Riba-roja de Túria , així el nom de Riba-roja de Túria i
els seus restes visigodes, comptaren oficialment amb ambaixadors en tots aquells treballs que
presenten a la comunitat científica.
S’ha tramitat l’oportú expedient pel Departament de Patrimoni on consta l’informe del funcionari
adscrit al Departament en què es proposa la designació d’especialistes en les restes visigodes de
Riba-roja de Túria, així com els curricula vitae dels mateixos.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
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PRIMER.- Reconéixer a D. Jorge Morín i Sra Isabel Sanchez com a especialistes del jaciment
visigot de Pla de Nadal, ja que les seues publicacions, investigacions, reconeixements
internacionals i treball de camp així ho confirmen.
SEGON.- Reconéixer a D. Albert Ribera, Josep Maria Macia i Miquel Rosello com a especialistes
del jaciment visigot de València la Vella, ja que les seues publicacions, investigacions,
reconeixements internacionals i treball de camp així ho confirmen.
TERCER.- Notificar als interessats als efectes oportuns.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/281
5.- 1127/2017/AC
l’EXERCICI 2000

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2000, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2000 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
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Es proposa al Ple l’adopció del següent Acord:
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2000, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/282

6.- 1130/2017/AC
l’EXERCICI 2001

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2001, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2001 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
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quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent :
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2001, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada

7.- 1132/2017/AC
l’EXERCICI 2002

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2002, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
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Vist que el Compte general de l’exercici 2002 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2002, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada

8.- 1140/2017/AC
l’EXERCICI 2003

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
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Vista el Compte general de l’exercici 2003, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2003 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2003, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada

9.- 1141/2017/AC
l’EXERCICI 2004

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
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de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2004, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2004 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple la adopció de l’Acord següent:
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2004, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada

10.- 1143/2017/AC
l’EXERCICI 2005

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
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en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2005, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2005 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopcióde l’Acord següent:
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2005, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada

11.- 1144/2017/AC
l’EXERCICI 2006

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
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(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2006, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2006 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2006, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada

12.- 1147/2017/AC
l’EXERCICI 2007

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
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extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2007, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2007 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2007, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada
13.- 1149/2017/AC
l’EXERCICI 2008

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
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Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2008, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2008 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent :
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2008, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada
14.- 1150/2017/AC
l’EXERCICI 2009

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
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Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2009, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2009 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple la adopció de l’Acord següent:
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2009, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada
15.- 1152/2017/AC
l’EXERCICI 2010

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
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2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2010, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2010 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció del Acord següent :
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2010, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada

16.- 1153/2017/AC
l’EXERCICI 2011

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De
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Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2011, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen favorable de la Comissió Especial De
Comptes de data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2011 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopciódel següent Acord:
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2011, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada
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17.- 1154/2017/AC
l’EXERCICI 2012

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2012, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2012 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopciódel Acord següent :
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2012, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada
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18.- 1155/2017/AC
l’EXERCICI 2013

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL De

Considerant que esta Alcaldia, advertida que els Comptes generals corresponents als
exercicis 2000 a 2013, estaven pendents d’aprovació, va sol·licitar a la Sindicatura De Comptes de
la Comunitat Valenciana, per mitjà de Registre d’eixida número 005606, de data 26 d’octubre de
2015, pronunciament sobre si els esmentades Comptes generals havien de ser sotmeses a l’òrgan
plenari per a la seua aprovació.
Sense perjuí que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no ha atés la
sol·licitud realitzada per esta Alcaldia; prenent en consideració que l’esmentat òrgan de control
extern, en virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa Anual d’Actuació de 2016
(PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, corresponents a l’exercici 2014; i que en l’informe de fiscalització emés, es posa de manifest
en l’apartat "CONCLUSIONS SOBRE ALTRES REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS" que:
"Els comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan pendents d’aprovar pel Ple
de la Corporació, si bé han sigut remeses per la Intervenció municipal a la Sindicatura de
Comptes".
Vista el Compte general de l’exercici 2013, junt amb tota la documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent; i vist el dictamen de la Comissió Especial De Comptes de
data 2 de maig de 2017.
Vist que el Compte general de l’exercici 2013 ha estat exposada al públic per mitjà d’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 93 de data 17 de maig de 2017, durant
quinze dies i huit més, i que durant l’esmentat termini no han sigut presentades reclamacions,
inconvenients o observacions.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció delsegüent Acord:
PRIMERO. Aprovar el Compte general de l’exercici 2013, als efectes de salvar la
circumstància posada de manifest per la Sindicatura De Comptes de la Comunitat Valenciana en
el seu informe de fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
SEGUNDO. Traslladar del present Acord a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns.
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El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots
en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 7 a favor del PP i 3 abstencions de
Riba-roja Pot, va acordar desestimar la proposta presentada

19.- 32/2017/PGRU MOCIÓ DE COMPROMIS PER RIBA-ROJA, PER UN FINANÇAMENT JUST
MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST
Rafa Folgado Navarro, portaveu del grup municipal de Compromís per Riba-roja de l'Ajuntament
de Riba-roja de Túria i Miquel Castillo Faus, membre del grup, presenten al Ple la següent MOCIÓ
PER UN FINANÇAMENT JUST:
MOCIÓ
Durant el mes d'abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de signatures a
favor d'un manifest que portava per títol "Per un finançament just". Més de 600 entitats
valencianes, entre les quals més 300 ajuntament valencians, el van subscriure. Posteriorment, a
les Corts Valencianes s'han pres per unanimitat diferents acords, amb data 22 de febrer de 2017 i
5 d'abril de 2017, respecte a la necessària reforma del sistema de finançament i les inversions de
l'Estat d'acord al pes poblacional de la Comunitat Valenciana.
Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, perquè hi ha una
coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada aquesta
situació.
El manifest proposava les demandes següents:
1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener
de 2014, que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d'uns serveis públics
fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permetera de la mateixa manera
l'exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura,
promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de finançament per habitant del conjunt
de comunitats autònomes.
2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les
transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat almenys en 12.433 milions
d'euros des del 2002 fins al 2013, com també la definició i l'establiment d'un mecanisme de
compensació dels dits dèficits.
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3. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a
mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i la compensació de la insuficiència
inversora dels últims anys
Ara, amb la finalitat de mantindre viu l'esperit d'aquell impuls, el ple l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria proposa l'acord de les mesures següents que ajuden a promoure una major conscienciació
entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del sistema de finançament que permeta a les
valencianes i als valencians l'exercici de les seues competències i un major benestar social.
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) i 9 en contra (7 del PP i 2 de Ciutadans), i
prèvia acceptació pel proponent de dos esmenes presentades per EUPV, acorda:
1- Instar el Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament
autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes poder gestionar i recaptar els recursos
generats al País Valencià, com a garantia de l'exercici de l'autogovern de les institucions
valencianes.
2- Instar el Govern de l'Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d'acord amb el pes
poblacional
3- Instar al Consell al càlcul i publicació de les balances fiscals del País Valencià amb l'Estat
espanyol.
4- Mostrar el suport de l'Ajuntament al manifest penjant una pancarta a la façana de
l'ajuntament o d'altres edificis públics amb el lema "Per un Finançament Just".
5- Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la reforma
necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i d'altres materials publicitaris per
a col·locar-los als edificis públics i dependències municipals amb el lema "Per un Finançament
Just".
6- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts
Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els materials
que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de finançament.
Àudio: 19.mp3
Vídeo: http://videople.es/283
20.- 33/2017/PGRU PROPOSICIÓ DE RIBA-ROJA POT SOBRE COMPRA I REHABILITACIÓ
DE VIVENDES PER A FINS SOCIALS A RIBA-ROJA
Proposició Compra i rehabilitació de vivendes per a fins socials a Riba-roja
22

El partit polític Riba-roja Pot, d’acord amb el que preveu 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
La Llei 5/2014 de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, ve a regular les
competències atribuïdes per la Constitució i l’Estatut d'Autonomia en matèria d’urbanisme i
ordenació del territori. Estes competències exclusives de la Generalitat s’establixen en l’article
148.1.3.ª de la Constitució i en l’article 49.1.9.ª de l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana on es declara que la Generalitat assumix les competències en matèria d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Vivenda.
Un dels aspectes que regula l’Esmentada Llei, en el seu Capítol III són els Usos del Patrimoni
Públic del Sòl. Així, en l’article 98 es definix el patrimoni públic de sòl i es regula els seus objectius:
1. El patrimoni públic de sòl és un instrument que té com a finalitat la regulació del mercat de
terrenys, obtindre reserves de sòl per a actuacions d’iniciativa pública i facilitar l’execució de
l’ordenació territorial i urbanística d’acord amb la legislació de l’Estat en matèria de sòl.
2. Els béns dels patrimonis públics de sòl constituïxen un patrimoni separat afecte al destí que els
és propi, format pels següents béns:
a) Béns adquirits per l’administració per a la seua incorporació al patrimoni municipal de sòl...
A continuació, en l’article 99, s’aborden les tècniques per a la dotació de patrimoni públic de sòl
1. Els béns i recursos que integren el patrimoni públic de sòl, així com els ingressos obtinguts per
mitjà de l’alienació, permuta, arrendament o cessió de terrenys, la gestió d’este patrimoni i la
substitució de l’aprofitament corresponent a l’administració pel seu equivalent econòmic, es
destinaran a la conservació, administració i ampliació del mateix. D’acord amb la legislació estatal
de sòl, hauran de ser destinats a la construcció de vivendes sotmeses a algun règim de protecció
pública o a altres actuacions d’interés social.
Les actuacions d’interés social hauran de tindre alguns dels fins següents:
a) Obtenció de sòls i execució dels elements pertanyents a la xarxa primària de l’ordenació
estructural, sempre que no estiguen adscrits o inclosos en una àrea de repartiment.
b) Execució d’obres d’urbanització no incloses en unitats d’execució.
c) Obtenció de sòl i construcció d’equipaments de la xarxa secundària l’execució del qual no estiga
prevista a càrrec dels propietaris del sòl.
d) Actuacions d’iniciativa pública destinades a la renovació urbana, reforma interior o rehabilitació
de vivendes.
És ressenyable, com a actuació d’interés social, la possibilitat d’actuacions públiques destinades a
la rehabilitació de vivendes.
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Es constata l’existència de moltes vivendes buides i amb necessitat de rehabilitació en el nostre
municipi. Algunes d’elles propietat dels bancs i de grans gestors d’operacions immobiliàries, al
mateix temps que d’altra banda, hi ha una gran necessitat de vivenda social entre els habitants de
la nostra localitat, així com necessitat de Vivenda de Protecció Pública.
Com a gestors del municipi hem de donar eixida a les peticions ciutadanes i canalitzar el Patrimoni
Municipal del Sòl cap a la seua finalitat principal que és propiciar vivendes de Protecció Pública.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 19 vots a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 2 en contra de Ciutadans, i prèvia
acceptació pel proponent de les esmenes presentades pels distints grups polítics, va acordar:
PRIMER.- Destinar part del Patrimoni Municipal del Sòl a la compra de vivendes i la seua
rehabilitació per a ser utilitzades amb fins socials; (Vivenda de Protecció Pública, Vivenda Social
Municipal o Vivendes Tutelades) segons les necessitats detectades per Benestar Social i amb els
informes tècnics favorables de l’àrea d’Urbanisme.
SEGON.- Estudiar si és possible posar en marxa un servici de vivenda tutelada per a persones
amb diversitat funcional psicològica.
TERCER.- Que és estudi de viabilitat i els informes pertinents estiguen realitzats abans de la
finalització d’enguany 2017 per a la seua inclusió en el pròxim pressupost.
Àudio: 20.mp3
Vídeo: http://videople.es/284
21.- 34/2017/PGRU PROPOSTA De l’EQUIP DE GOVERN DE REPROVACIÓ, PELS FETS
SUCCEÏTS EL PASSAT 24 DE MAIG DE 2017 EN EL DESPATX DEL VICESECRETARI De
l’AJUNTAMENT, AL REGIDOR DE RIBA-ROJA POT, SR. ANDRÉS FERNÁNDEZ MÁRQUEZ
PROPOSTA De l’EQUIP DE GOVERN DE REPROVACIÓ, PELS FETS SUCCEÏTS EL PASSAT
24 DE MAIG DE 2017 EN EL DESPATX DEL VICESECRETARI De l’AJUNTAMENT, AL
REGIDOR DE RIBA-ROJA POT, SR. ANDRES FERNANDEZ MARQUEZ
L’Ajuntament és la Casa del Poble, el lloc on els representants, triats democràticament i
legítimament, en el seu municipi, realitzen l’activitat política per al bé dels ciutadans/as.
Ha arribat a coneixement de l’Equip de Govern que, en dates recent, el Sr. Fernández Márquez es
va dirigir a diversos funcionaris, en algun cas moltes vegades, amb un llenguatge poc respectuós i
amb unes formes incorrectes –i segons pareix desafiadors-, arribant a seguir-li fora del seu
despatx per a obtindre respostes a les seues preguntes, la qual cosa suposa una actitud impròpia
per a un Regidor d’esta Corporació i per la que ha de ser reprovat a fi que no tornen a repetir-se
actituds d’este tipus amb cap funcionari municipal.
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El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 3 en contra de Riba-roja Pot i 7 abstencions
del PP, va acordar:
Primer.- Reprovar l’actitud irrespectuosa mantinguda pel Regidor Sr. Fernández Márquez i exigir la
immediata sol·licitud de disculpes públiques i privades pel dit comportament.
Segon.- Advertir que, de repetir-se este tipus de conductes, se li exigirà la dimissió immediata.
Tercer.- Manifestar a tots els funcionaris i treballadors municipals la major consideració de la
Corporació pel seu treball en este Ajuntament
Àudio: 21.mp3
Vídeo: http://videople.es/285
22.- Donar compte de les Resolucions de la número 1379/2017 a la 1594/2017.
Se n’adona de les resolucions d’esta Alcaldia comprensiva entre els números 1379/2017 a
la 1594/2017, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l’arxiu d’àudio annex a
la present acta.
Àudio: 22.mp3
Vídeo: http://videople.es/286
23.- MOCIÓ D’URGÈNCIA
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 18 vots a favor (6 PSOE, 2
Compromís, 1 EUPV, 7 PP i 2 de Cidadanos) i 3 abstencions de Riba-roja Pot, va acordar passar
a continuació al fons de l’assumpte en els termes següents:
36/2017/PGRU MOCIÓ DE FELICITACIÓ De l’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA AL
CLUB DE PILOTA RIBA-ROJA I AL CLUB DE GIMNÀSTICA RÍTMICA RIBA-ROJA, PELS
SEUS RESPECTIUS ÈXITS ESPORTIUS ACONSEGUITS EN EL 2017.
Com ve sent habitual per part de la Corporació Municipal, creiem molt just que es reconega tots
aquells esportistes i equips, que en diferents esports aconseguixen èxits importants dins de la
seua trajectòria esportiva. Indubtablement estos èxits repercutixen en el nostre municipi, deixant i
portant el nom de Riba-roja de Túria molt alt i lluny.
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-L’EQUIP PADOCK RIBA-ROJA B del Club Pilota Riba-roja, que Es Proclame Campió Autonòmic
de Galotxa de la final del 42 campionat Trofeu El Tall Engonals 2a, disputat en el trinquet de
Torrent contra l’equip Trinquet de Torrent C.
A continuació es procedix a citar els esportistes que formen este equip RIBA-ROJA B:
* JOSE GARCIA
* SANTI NAVARRO
* RUBEN MACHADO
* TONI FORTEA
-D’altra banda, Natalia Mora Gimeno, gimnasta del Club Gimnàstica Rítmica de Riba-roja, que es
va proclamar Campiona d’Espanya en primera categoria, en el passat Campionat d’Espanya
individual i Autonomies que es va celebrar entre el 22 i el 25 de juny en el pavelló de la Font de
SAN Luis de València. A més d’aconseguir la medalla d’or en classificació general, va obtindre 4
ors en les finals per aparells de cércol, pilota, maces i cinta.
Per tots estos èxits anteriorment citats, així com per les seues prometedores carreres esportives i
la seua consegüent repercussió que té sobre el nostre municipi.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 20 vots a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP, 2 de Ciutadans i 2 de Riba-roja Pot) i 1 abstenció del
Sr. Navarro Zaragozá, va acordar:
- Felicitar a l’EQUIP PADOCK RIBA-ROJA B del Club Pilota Riba-roja compost per: JOSE
GARCIA, SANTI NAVARRO, RUBEN MACHADO I TONI FORTEA, per tots els seus èxits i
per la seua gran projecció i disciplina en la seua especialitat esportiva, al mateix temps que
desitjar-los una llarga i brillant carrera en un futur.
- Felicitar NATALIA MORA GIMENO per tots els seus èxits i per la seua gran projecció i
disciplina en la seua especialitat esportiva, al mateix temps que desitjar-li una llarga i brillant
carrera en un futur.
- Traslladar esta felicitació als esportistes anomenats anteriorment i que la facen extensiva a
tots els seus.
Àudio: 23.mp3
Vídeo: http://videople.es/287
24.- Precs i preguntes
Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes que s’arrepleguen en
un arxiu d’àudio annex a la present acta.
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Àudio: 24.mp3
Vídeo: http://videople.es/288

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les
20:11 hores del mateix dia de la seua iniciació.
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