ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
Dia 1 d'octubre del 2012.
Lloc: Saló de plens de l'AJUNTAMENT
Data: 1 d'octubre del 2012
Hora: 13:00
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENT
EL SENYOR FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ
REGIDORS ASSISTENTS:
El senyor SALVADOR SILVESTRE LARREA
La senyora MARIA ISABEL DELGADO VILA
La senyora MARIA JOSE RUIZ ESTEBAN
El senyor JAVIER MORENO COLL
La senyora MARIA CRISTINA VAZQUEZ TARAZONA
La senyora BEATRIZ CORCOLES NAVARRO
El senyor JOSE VICENTE TARAZONA CAMPOS
El senyor JOSE LUIS FOLGADO CORREA
La senyora RAQUEL ARGANDOÑA LOPEZ
El senyor FRANCISCO JOSE FERRIOLS GIMENO
El senyor ROBERTO PASCUAL RAGA GADEA
La senyora ANA LUJAN TARIN
El senyor JOSE LUIS LOPEZ GALDON
La senyora SILVIA GUERREROO CANOVAS
El senyor JOSE ANGEL HERNANDEZ CARRIZOSA
La senyora RAQUEL ORELLANO GOMEZ
La senyora RAFAEL GOMEZ SANCHEZ
La senyora CARMEN FOLGADO TERESI
El senyor RAFAEL GOMEZ MUÑOZ
El senyor BERNAT GARCIA SEVILLA
Regidors/s'absents:
Cap
Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló de Plens de
l'Ajuntament el dia 1 d'octubre del 2012, 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 baix La Presidència del Sr. Alcalde el senyor Francisco Tarazona Zaragozá,
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.
APROVACIÓ ACTES ANTERIORS: Actes de data 2-7, 30-7; i 10-9-2012

PRIMER.
ACORD
RELATIU
A
L'APROVACIÓ
DEL
CONVENI
INTERADMINISTRATIU ENTRE L'ENTITAT METROPOLITANA DE SERVICIS
HIDRÀULICS (EMSHI) TITULAR DE LA COMPETÈNCIA DEL SERVICI DE
L'AIGUA EN ALTA, PRODUCCIÓ I SUBMINISTRAMENT FINS AL PUNT DE
DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL I EL MUNICIPI DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA, NO
INTEGRAT EN L'ÀREA TERRITORIAL QUE COMPRÉN L'EMSHI, AMB VISTA A
ACONSEGUIR LA CONDICIÓ D'USUARI DEL SERVICI D'AIGUA EN ALTA I
PROMOURE LA SEUA INCLUSIÓ EN L'ÀREA METROPOLITANA.Vistos els escrits que han tingut accés a este Ajuntament per Registre d'Entrada de
dates 24.05.2012, 25.03.211 i 14.10.2011, i a nom de l'entitat Metropolitana de Servicis
Hidràulics (d'ara en avant EMSHI),
Considerant que per mitjà dels mateixos s'insta a este Ajuntament perquè procedisca a
l'aprovació del Conveni Tipus que s'adjunta i a este efecte d'aconseguir la seua condició d'usuari
del servici d'aigua en alta i la seua inclusió en l'EMSHI,
Vist l'informe de l'Enginyer Municipal que es transcriu a continuació:
“PRIMER.- Les àrees urbanes emplaçades en la zona sud del terme municipal de Ribaroja del Túria (Pol. Industrial L'Oliveral, NPI-3, Gas 2, parc Logístic, Sector 14, Sector 13, Sector
12, Bassa, Va belar, Casanova, zona Residencial reva i Pedania L'Oliveral) vénen sent abastides
en aigua potable en alta per mitjà de l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de
València de data 19.12.2003, el quin ha prorrogat de forma anual fins a la data.
Tal com resa l'esmentat ACORD, l'Ajuntament de València cedix en precari a este Ajuntament
de Riba-roja del Túria, amb caràcter provisional el subministrament d'aigua en alta per a
determinats polígons industrials i residencials sempre que es mantinguen en funcionament
normal les Plantes Potabilitzadors d'El Realeró i La Presa i estiga garantida la demanda de
València. La quantitat d'aigua cedida és de 29 l/seg. De mitja i 108 l/seg. pic. El referit Acord ha
vingut sent renovat anualment des de la data. D'esta manera, l'Ajuntament de Riba-roja del
Túria ha vingut sent abastit del servici d'aigua en alta a partir de les reserves de l'Ajuntament de
València.
SEGON.- Actualment l'Ajuntament de Riba-roja del Túria continua necessitant del
referit servici d'aigua en alta per a la zona Sud del terme i fins que es finalitzen les obres de
conducció d'aigües potables des dels pous municipals emplaçats en la zona d'El Calvari fins a la
zona a servir, així com les pertinents instal·lacions complementàries.
TERCER.- Revisat el model de Conveni que, des de l'EMSHI es proposa, es considera
adequat als interessos municipals, no trobant-se cap inconvenient en què s'aprove el mateix, i
sempre referit a l'àmbit de la zona sud del terme municipal.
De fet, amb l'aprovació del referit Conveni i la inclusió de Riba-roja del Túria en l'àrea
d'influència del servici de subministrament d'aigua en alta de l'EMSHI, el caràcter precari i
provisional de l'actual servici de subministrament d'aigua en alta es convertiria en estable i

sempre subjecte a la facturació de l'aigua subministrada al municipi i d'acord amb els consums
realitzats pel servici municipal i amb les tarifes fixades per l'EMSHI.”
Per tot això ES PROPOSA:
1.- Acordar l'interés municipal a ser usuari del servici d'aigua en alta, de titularitat de l'EMSHI i
gestionat a través de l'empresa mixta EMIMET.
2.- L'Aprovació del Conveni que s'adjunta al present informe, i sempre referit a l'àmbit de la
zona sud del terme municipal.”
Vist l'informe emés per la secretària de data 20 de setembre del 2012.
Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP, els Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE, Sr.
García de Coalició Compromís i Sr. alcalde i amb l'abstenció dels Srs/el seu Folgado i Gómez
d'EUPV va adoptar l'acord següent:
PRIMER.- Acordar l'interés municipal a ser usuari del servici d'aigua en alta, de titularitat de
l'EMSHI i gestionat a través de l'empresa mixta EMIMET.
SEGON.- L'aprovació del Conveni Interadministratiu entre l'entitat Metropolitana de Servicis
Hidràulics (EMSHI) titular de la competència del Servici de l'Aigua en Alta, Producció i
Subministrament fins al punt de distribució municipal i el municipi de Riba-roja del Túria, no
integrat en l'àrea territorial que comprén l'EMSHI, amb vista a aconseguir la condició d'usuari
del servici d'aigua en alta i promoure la seua inclusió en l'àrea metropolitana, que s'adjunta al
present Acord, i sempre referit a l'àmbit de la zona sud del terme municipal, facultant al Sr.
Alcalde el més àmpliament en dret a què donara lloc per a la firma del mateix.
TERCER.- Adjuntar la documentació que siga necessària per a l'execució d'este Acord.
QUART.- Remetre certificació administrativa d'este acord i documentació pertinent a l'entitat
Metropolitana de Servicis Hidràulics de València als efectes oportuns.

Sent un punt no dictaminat per la Comissió Informativa respectiva en l'art. 82.3
del ROF , se sotmet al Ple la declaració d'urgència. Sotmesa a votació, El Ple ratifica la
seua inclusió en l'Orde del Dia per unanimitat de tots els seus membres passant a
continuació al fons de l'assumpte en els termes següents:
SEGON. ACORD RELATIU A L'ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA AQUAGEST
LLEVANT LA CONTRACTACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'AIGUA
POTABLE I SANEJAMENT DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA PER
PROCEDIMENT OBERT OFERTA ECONÒMICAMENT MES AVANTATJOSA
DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
Vist que amb data 10 de juliol del 2012 es va assenyalar i va informar la necessitat
realitzar la contractació de la gestió del servici públic d'abastiment d'aigua potable i
clavegueram, per mitjà de la modalitat de concessió, expressant la seua justificació de
conformitat amb l'expedient de constitució del servici públic que inclou el Reglament Regulador
del Servici d'Aigua Potable i el Reglament Regulador del Servici de Sanejament que haurà de ser
aprovat previ procediment legalment establit per este Ajuntament, que substituirà al vigent

aprovat per Acord del Ple de data 14 de juny de 1993 i publicat en el Butlletí Oficial de la
província núm. 168 de data 17 de juliol de 1993, així com l'Avantprojecte d'explotació dels
Servicis municipals d'Aigua Potable, Clavegueram i Depuració de Riba-roja del Túria, Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars per mitjà de procediment obert per a la contractació de la
concessió de la gestió del Servici Municipal d'Abastiment d'Aigua Potable, Clavegueram, control
d'abocaments i depuració del municipi de Riba-roja de Túria (València), Avantprojecte
d'Abastiment d'Aigua Potable al Polígon Industrial zona sud de Riba-roja del Túria. Connexió
de Depòsits del Calvari amb la Clava existent en la variant de Riba-roja del Túria, Avantprojecte
d'instal·lació d'hidrantes contra incendis en la xarxa de distribució d'Aigua del municipi de
Riba-roja del Túria, Avantprojecte d'adequació de la xarxa de sanejament separativa del polígon
industrial l'Oliveral en el Municipi de Riba-roja del Túria.
Vist que donada la característica de la gestió del servici públic que es pretén en este
Ajuntament, per Providència de l'Alcaldia de data 10 de juliol del 2012, es considera com a
procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació.
Vist que amb data 13 de juliol del 2012 es va emetre un informe d'Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.
Vist que amb data 16 de juliol del 2012 es va emetre informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment que s'ha de seguir, i vist que de conformitat amb el mateix,
l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte és el Ple perquè l'import del contracte
ascendix a 2.439.184,39 euros anuals mes IVA, i per tant, supera el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost d'este Ajuntament i la quantia de sis milions d'euros.
Vist que amb data 17 de juliol del 2012, per providència d'Alcaldia es va aprovar iniciar
l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada, redactant el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars
que ha de regir el Contracte i el procés d'adjudicació.
Vist que amb data 17 de juliol del 2012, es va redactar i va incorporar a l'expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte.
Vist que amb data 19 de juliol del 2012, es va emetre un informe per l'Interventor
Acctal. Sobre la fiscalització de l'expedient.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que establix l'article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Vist que Mitjançant Un Acord de Ple de data 30 de juliol del 2012 es va aprovar
l'expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l'adjudicació de la gestió del servici
públic d'Aigua Potable i Sanejament de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria per mitjà de la
modalitat de concessió, per procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació. Així mateix es va procedir a autoritzar el gasto que suposa l'adjudicació
del mateix.

Vist que amb data 7 d'agost del 2012 es va publicar anunci de licitació per un termini de
15 dies naturals comptats des del següent a la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la
província de València i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, a fi que els
interessats presentaran les seues proposicions.
Vist que durant la licitació es va presentar la proposició que consta en l'expedient.
Vist que amb data 3 de setembre del 2012 es va constituir la Mesa de contractació, i
amb data 17 de setembre del 2012 la Mesa de Contractació va realitzar la proposta d'adjudicació
a favor d'AQUAGEST LLEVANT.
Vist que es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè presentara la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituïra la
garantia definitiva, i a més que disposa dels mitjans que s'haguera compromés a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte.
Vist que amb data 26 de setembre del 2012, el licitador AQUAGEST LLEVANT, va
constituir garantia definitiva per import de 3.048.980,39 euros i va presentar els documents
justificatius exigits.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que establix l'article 151.4 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Publique, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP i Sr. Alcalde i amb l'abstenció dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández,
Orellano, i Gómez PSOE i el Sr. García de Coalició Compromís i amb el vot en contra dels
Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV, va adoptar l'acord següent:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa AQUAGEST LLEVANT, el contracte de gestió de
servici públic, per mitjà de la modalitat de concessió, consistent en el Servici d'Aigua Potable i
Sanejament, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació, aprovada per Acord de Ple de data 30 de juliol del 2012 i publicada en el Butlletí
Oficial de la província de València núm. 187 de data 7 d'agost del 2012 i en el Perfil de
Contractant.
SEGON. Notificar a AQUAGEST LLEVANT, adjudicatari del contracte, el present
Acord i citar-li per a la firma del contracte que tindrà lloc dins del termini de 15 dies comptats a
partir de la notificació del present acord prèvia citació en forma.
TERCER. Publicar la formalització del contracte de gestió de servici públic en el Perfil
de contractant, i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la província de València en el termini
de quaranta-huit dies a comptar de la data del present Acord.

QUART. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb el que disposa l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUINT. Remetre al Tribunal de Compte o Òrgan extern de fiscalització de la
Comunitat Autònoma una còpia certificada del document en què s'haguera formalitzat el
contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient en què es derive. Tot això, dins dels tres
mesos següents a la formalització del contracte.

2. PROPOSICIONS.
ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA PERSONAL,
CULTURA I URBANITZACIONS.
SEGON.- MOCIÓ CM-COMPROMÍS SOBRE LA PAGA EXTRA DE NADAL AL
PERSONAL AL SERVEI DE l'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.El Sr. alcalde passa la paraula al portaveu de CM-COMPROMÍS perquè done lectura a
la Moció que diu el següent:
MOCIÓ SOBRE LA PAGA EXTRA DE NADAL AL PERSONAL AL SERVEI DE
L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.
Bernat Garcia i Sevilla, portaveu del grup municipal Bloc-Compromís a l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria, presenta la següent Moció:
El Reial Decret Legislatiu 20/2012 de 13 de juliol dedica els articles 2, 3 i 4 a
l'eliminació de la paga extra del personal al servei de les Administracions Públiques i del Sector
Públic.
Aquesta determinació legal, és una nova violació del dret a la negociació col·lectiva de
funcionaris i treballadors públics que veuen, una vegada més, com els acords i pactes signats en
relació a les seues condicions de treball perden la força normativa que la llei els reconeix per
una disposició legal adoptada sense cap mena de negociació amb els representants dels
treballador.
El Comité d'Empresa i la Junta de Personal, segons acord adoptat per unanimitat en el
mes de juliol, estan reclamant del Ple de l'Ajuntament de Riba-roja que adopte una resolució
que mantinga el pagament de la paga extra de Nadal tal com estava prevista.
Per altra banda, algunes comunitats autònomes han anunciat l'emissió de dictàmens
jurídics per a determinar si és possible vorejar la prohibició de pagar aquesta remuneració sense
caure en la il·legalitat.
Un dels dubtes mes discutits aquest dies és que l'eliminació de la paga extra podria ser
unicament parcial. En efecte, la disposició addicional cinquena (BOE número 168, correccions
d'errades de 19 de juliol -BOE número 173) estableix l'entrada en vigor del Decret 20/2012 a dia
15 de juliol de 2012 mentre que la paga extra comença a devengar-se el dia 1 de juny de 2012

(segon el Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, article 28; Llei 33/1987, de 23 de desembre, art.
33). Per tant, el Decret 20/2012, no anul·laria la part de la paga extra ja devengada entre l'1 de
juny i el 14 de juliol i s'hauria de pagar almeny el 25% de la paga prevista.
El grup municipal de Bloc-Compromís entén que l'Ajuntament de Riba-roja ha de
preservar les condicions de treball del seu personal i pagar la extra de Nadal sempre que es puga
adoptar aquest acord de manera legal. Cal pensar que, un acord il·legal, pres de manera
conscient podria ser constitutiu del delicte de prevaricació i seria totalment inútil perquè
acabaria anul·lat per la Delegació del Govern o pels tribunals.
Finalment, cal recordar que l'Ajuntament de Riba-roja té un deute important amb
treballadors i treballadores seus als qual deu el concepte de “endarreriments de la RPT” que,
segons la informació verbal rebuda en Junta de Portaveus, suma aproximadament uns 350,000
euros i l'Equip de Govern té previst començar a pagar-los entre els anys 2013 i 2014
Amb aquestes consideracions, el grup municipal de Bloc Compromís a l'Ajuntament de Ribaroja proposa al Ple de l'Ajuntament de els següents ACORDS:
1.- Demanar al Vicesecretari de personal un informe sobre la legalitat de pagar l'extra de
Nadal o algun concepte d'import equivalent al personal al Servei de l'Ajuntment de Riba-roja de
Túria que comtemple la possibilitat de l pagament total o parcial de la paga extra.
2.- Condicionat a que l'informe del Vicesecretari siga positiu, el Ple de l'Ajuntament de
Riba-roja acorda pagar al seu personal un concepte equivalent a la paga extra de Nadal o la
mateixa paga extra.
3.- Si l'inform del Vicesecretari resulta desfavorable al pagament de la totalitat de la
paga el Ple de l'ajuntament de Riba-roja (condicionat a l'informe favorable del Vicesecretari de
Personal) acorda pagar en companyia de la nómina de desembre els següents conceptes:
a) La part proporcional de la paga extra meritada des de l'1 de juny fins al 14 de juliol,
vespra de l'entrada en vigor del Decret 20/2012
b) La totalitat del deute que l'Ajuntament té amb els seus treballadors en concepte de
"endarreriments" de la RPT a les persones al servei de l'Ajuntament de Riba-roja que hi tinguen
dret.
4.- L'import sobrant, després de pagar la part proporcional de la paga extra i els
"endarreriments" es dedicarà, preferentment, a la disminució del crèdit contret per al pagament
de proveïdors segons els Reial Decret Legislatiu 4/2012 de 24 febrer.
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 de Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.

PATRIMONI TURISME FOMENT ECONÒMIC I COMERÇ.
QUART. MOCIÓ PSPV-PSOE “PER A INSTAR EL GOVERN D'ESPANYA DE
MODIFICAR LES RESTRICCIONS INTRODUÏDES AL PLA PREPARA EN EL REIAL

DECRET LLEI 23/2012, DE 24 D'AGOST DIRIGIT A LES PERSONES QUE
ESGOTEN LA SEUA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ”.El Sr. alcalde passa la paraula al portaveu del Partit Socialista Obrer Espanyol perquè
de lectura a la Moció que diu el següent:
MOCIÓ PER A INSTAR EL GOVERN D'ESPANYA A MODIFICAR LES
RESTRICCIONS INTRODUÏDES AL PLA PREPARA EN EL REIAL DECRET LLEI 23/2012, DE
24 D'AGOST DIRIGIT A LES PERSONES QUE ESGOTEN LA SEUA PRESTACIÓ PER
DESOCUPACIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La desocupació és el principal problema dels espanyols. L'actuació del govern agreuja
dia a dia este problema i les seues conseqüències més negatives per als ciutadans. L'última
enquesta de població activa posa de manifest el dramàtic augment de la desocupació,
l'increment del nombre de parats de llarga duració i les de les llars amb tots els seus membres
en desocupació. L'enquesta reflectix els augments de la desocupació que ja mostraven les xifres
desestacionalitzades dels mesos d'abril, maig, juny i juliol d'enguany.
Les polítiques desenrotllades pel govern lluny d'atallar el problema de la desocupació
ho agreugen i cada nova previsió del govern establix un nou rècord de parats.
La reforma laboral, a l'abaratir i facilitar l'acomiadament en els temps de crisi, està
provocant una sagnia insuportable en termes d'ocupació.
Els pressupostos generals de l'estat han significat el retall dràstic de les polítiques
actives d'ocupació, especialment les transferències a les CCAA, amb reduccions de més d'1.700
milions d'Euros, un 54%. Estos retalls es porten per davant les polítiques d'ajuda als desocupats
en la seua busca d'ocupació, perquè afecten els programes d'orientació, formació i
requalificació. Tot això en contra de les recomanacions del Consell Europeu.
El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària de foment de la competitivitat retalla de forma descomunal la protecció dels
desocupats al suprimir subsidis especials per als majors de 45 anys, a l'elevar l'edat de 52 a 55
anys, i expulsa de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris.
Centenars de milers de desocupats es veuran sense cap protecció en els pròxims mesos.
Les polítiques del govern estan provocant la fractura social d'Espanya: mes
desocupació, menys protecció, menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys
polítiques actives per a afavorir l'ocupació dels parats.
En este context, El Govern s'ha vist obligat per la pressió popular a aprovar un Reial
Decret que prorroga l'ajuda dels 400 euros, però amb moltes restriccions que fan que el Reial
Decret no siga una pròrroga de l'anterior programa PREPARA ja que deixa fora a la immensa
majoria dels jóvens, a tots els parats de llarga duració amb un sol fill, a tot parat sense família
encara que estiga en la indigència. De la mateixa manera, deixa fora als parats que han tingut
contractes temporals i a les més de 583.000 famílies amb tots els seus membres en desocupació
que no reben cap prestació.
Per això la continuïtat del programa PREPARA, tal com va ser aprovat per l'anterior
Govern socialista, és una necessitat primer orde. Este programa ha mostrat llargament la seua
eficàcia i ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 desocupats. Este programa

es recolza en una combinació de mesures actives d'orientació, formació i requalificació alhora
que facilita una ajuda de renda a la persona desocupada.
No podem permetre que el Pla PREPARA es desvirtue en les circumstàncies actuals,
perquè és l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen
ni més menys que eixos 400 € per a poder viure.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista al Ple l'adopció de l'acord següent:

1. Instar el Govern d'Espanya que, a fi de garantir la transició a l'ocupació, aconseguir
una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les ajudes
econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social.
2. Anul·le les restriccions introduïdes al Pla Prepara en el REIAL DECRET LLEI
23/2012, de 24 d'agost, i prorrogue el Reial Decret Llei 1/2011, d'11 de febrer fins a,
almenys, el 15 d'agost del 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 de Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
VIA PÚBLICA I OBRA EN VIA PÚBLICA, ACTIVITATS, POLÍGONS INDUSTRIALS
I FESTES.
QUINT.- MOCIÓ EUPV SOBRE “NO ALS ESPECTACLES AMB VIOLÈNCIA,
AL NOSTRE POBLE”.El Sr. alcalde passa la paraula al portaveu d'EUPV perquè done lectura a la Moció que
diu el següent:
El Grup Municipal d’Esquerra Unida, presenta al Ple Municipal per tal que siga debatut i
aprovada, la moció següent:
NO ALS ESPECTACLES AMB VIOLÈNCIA, AL NOSTRE POBLE.
Exposició de motius:
Ja fa alguns anys,que des de col.lectius socials i associacions animalistes, criden
l’atenció al voltant de pràctiques, espectacles, o activitats festives, que tenen a vore en la
violència o el maltracte als éssers vius.
En l’antiguitat, els Romans utilitzaven els circs, per tal de representar actes plens de
violència i sang, que treien dels espectadors la seua part mes brutal i cruel, aconseguint
manipular les masses ignorants al seu interès.
D’això ja fa mes de dos mil anys, i les civilitzacions actuals, es distingeixen per altres
valors més importants que la seua crueltat, com son, els seus èxits culturals, artístics, científics,
socials i esportius entre altres.

La Declaració Universal dels Drets dels Animals, aprovada per La ONU i la UNESCO,
diu “Cap animal serà sotmès a maltractament ni a actes cruels”.
Al nostre País, anem endarrerits en aquests temes i encara es celebren actes públics
denominats “festejos, o festa nacional”, totalment contraris a la Declaració Universal, i que
ataquen directament a persones amb sensibilitat.
Per exemple al nostre municipi, es celebren els dies 21, 22 i 23 de Setembre, activitats
cruels contra bous i vaquetes, on inclús no es estrany vore a menors participant o simplement
com a espectadors. Esperem que no tinguem que lamentar-se.
L’excusa, la de sempre, la diversió de riures del mal dels demés, be siga, ferint, torturant
i burlant-se de l’animal, bé siga un ésser humà comportant-se pitjor que un animal, o inclús
presenciant algún desgraciat incident amb persones ferides.
Es ben cert que aquestes males pràctiques estan molt arrelades entre alguna part de la
població, que inclús es pot sentir atacada per aquesta intervenció, però res mes lluny de la
nostra intenció, sabem ben cert que no hi ha, mes que dues formes de eliminar aquestes
pràctiques, una es amb mes educació, i l’altra es amb voluntat política.
Pot ser que aquest tipus de polítiques no siguen populars, e inclús generen cert rebuig
entre alguns aficionats, però per el contrari ens distingeixen com a poble avançat i culte, i el que
és més important donen exemple als nostres joves per construir una societat menys violenta i
mes respectuosa amb els demés éssers vius que comparteixen amb nosaltres el Planeta, i que
són als menys iguals de necessaris que nosaltres.
Aquesta petició, deuria ser alguna cosa raonable en un món civilitzat, ja que torturar,
maltractar i assassinar, no deuria ni tan sols contemplar-se com una activitat, ja no sols
castigada, si no totalment prohibida, i per suposat amb zero € d’injecció o ajuda econòmica amb
diners públics.
Son ja quasi 100 municipis en tot l’Estat, els que s’han afegit a aquesta iniciativa,
defensant els drets dels animals, amb valors difícilment qüestionables.
Des de el nostre grup volem una Riba-roja avançada, culta i no violenta, i per això demanem al
Ple els següents acords:
•

Una Declaració Municipal, signada per tots els grups polítics, declarant a Riba-roja de
Túria, com a municipi lliure de violència a les festes i espectacles.

•

La elaboració i aprovació el més aviat possible, d’una ordenança municipal per tal
d’eliminar tot tipus de espectacles o festejos, on es maltracte als éssers vius, dins del
nostre terme, no permitint cap tipus de publicitat en aquest sentit, encara que la
publicitat siga per espectacles en altres municipis.

Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a que se sume a aquesta iniciativa.
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 de Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, els Srs/es, Raga,
Hernández, Orellano, i Gómez del PSOE i Sr. Alcalde i amb el vot a favor dels Srs/es Luján,

López, Guerrero del PSOE i els Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i amb l'abstenció del Sr.
García de Coalició Compromís
Pel Grup Compromís se sol·licita retirar la següent moció de l'orde del dia:
SEXT. MOCIÓ CM-COMPROMIS SOBRE EL REASFALTAT DE LA
CIRCUMVAL.LLIS, CTRA. CV370, DÓNES DE LA ROTONDA d'ENTREVIES FINS A
LA ROTONDA DE LA CV374 (CTRA. DE LORIGUILLA).El Sr. alcalde accedix al que sol·licita.

MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I FALLES.
SÈPTIM- MOCIÓ PSPV-PSOE “PER A SOL.LICITAR UNA MORATÒRIA EN
LA IMPLANTACIÓ DEL NOU IVA ALS FALLES DEL 2013”.El Sr. alcalde passa la paraula al portaveu de PSPV-PSOE perquè de lectura a la Moció
que diu el següent:
MOCIÓ PER A SOL.LICITAR UNA MORATÒRIA EN LA IMPLANTACIÓ DEL NOU
IVA A LES FALLES DEL 2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Festa de les Falles, vinculada històricament a la ciutat de Riba-roja, és un dels seus
elements més característics i dels que millor la definixen. Esta celebració ha aconseguit
traspassar fronteres i involucrar en la seua organització a un gran nombre dels nostres
conciutadans.
A més de la seua importància cultural i d’element transmissor de les nostres millors
tradicions, les Falles tenen també una important repercussió en l’economia de la nostra ciutat
dins d’una gran diversitat d’àmbits, que comprenen des del sector turístic fins aquells més
directament relacionats amb l’organització de la festa, com els tallers en què es realitza el propi
monument faller i aquells relacionats amb la indumentaria tradicional, on participen un
important nombre de sectors subsidiaris. Tot això contribuïx a la generació de riqueza i a la
consegüent creació de llocs de treball.
L’actual situació econòmica s’està sofrint també al conjunt de les comissions falleres,
que estan realitzant un considerable esforç per mantindre en peu i amb la dignitat que
correspon un element social i econòmic tan important per a la vida d’esta ciutat.
Entre les últimes mesures adoptades pel Govern de l’Estat mitjançant el Reial Decret
Llei de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
s’eleva el tipus impositiu de l’IVA en els seus distints trams. Esta mesura aplicada als diferents
sectors implicats en el món de les Falles podria tindre unes greus conseqüències i, fins i tot,
comprometre el seu futur tal i com les coneixem.

Riba-roja i la seua comarca, una de les més castigades per la desocupació, no poden
permetre’s que un element dinamitzador clau de la nostra economia siga colpejat d’esta manera,
perquè la conseqüència final seria la disminució de la riqueza i un considerable augment de la
desocupació donat que nombrosos tallers es podrien vore abocats al tancament o a reduir el
nombre de treballadors, sense tindre en compte, per descomptat, les conseqüències que esta
mesura ocasionaria al sector turístic.
Daltra banda, és pràctica generalizada en les comissions falleres oferir a l’artista un
pressupost tancat que ja inclou l’IVA. Els contractes de les falles de 2013 estan signats quasi en
la seua totalitat des del mes de maig i els monuments ja estan en procés de construcció. Per
tant, davant la pujada del IVA aprovada pel Govern d’Espanya, es planteja un problema seriós:
Qui va a asumir l’augment de 13 punts, l’artista faller o la comissió fallera?
El sector productiu dels artistes fallers es veu greument amenaçat. Per part de la
majoria de la població de la Comunitat Valenciana i també a les Corts Valencianes s’ha defensat
sempre este sector singular, únic al món. En eixe sentit cal recordar la sol.licitud a la UNESCO
de la declaració de les Falles com a Patrimoni Inmaterial de la Humanitat.
Quasi una quarta part del pressupost del preu contractat d’una falla se n’anirà a pagar el
nou tipus impositiu. Si a això li afegim la pujada de l’IVA dels materials i l’IVA dels
professionals contractats, el marge per a construir un monument es diluix enormement. Una
merma que irremediablement es vorà reflejada al carrer.
Totes estes mesures van a suposar el fet què moltes comissions falleres no puguen
assumir la pujada de l’IVA, immerses moltes d’elles en les seues pròpies dificultats per a
continuar treballant per la festa.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, realitza les següents:
PROPOSTES D’ACORD
1.

Demanar al Govern d’Espanya, per a l’any 2013, una moratòria en la implantació
del nou IVA per a les Falles amb contractes ja signats i en ple procés de construcció.
2. Demanar al govern d’Espanya una excepcionalitat en la fixació de l’IVA per al sector
faller, fixant-lo en el 10%.
3. Donar compte del present acord al President de les Corts Valencianes i a tots els
sindics dels diferents grups polítics.
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 de Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i el Sr.
García de Coalició Comprimiu i amb l'abstenció dels Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV.

HISENDA SANITAT I MITJANS DE COMUNICACIÓ
MOCIÓ PSPV-PSOE “EN DEFENSA DE l'AUTOGOVERN I l'ESTAT DE
BENESTAR”.-

El Sr. alcalde passa la paraula al portaveu del Partit Socialista Obrer Espanyol perquè
de lectura a la Moció que diu el següent:
MOCIÓ EN DEFENSA DE l'AUTOGOVERN I l'ESTAT DE BENESTAR.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El 1982, es va aprovar l’Estat d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i amb ell els
valencians recuperàvem les institucions d’autogovern. Ara, 30 anys després, és un bon moment
per a fer balanç, per a reflexionar sobre el valor de l’autonomia política, i per a destacar tot el
que ha aportat a la societat valenciana, així com les insuficiències que hi hagen pogut haver i les
seues possibilitats de desenvolupament futur.
Ens trobem en una situació greu i preocupant, immersos en una crisi econòmica que
afecta la Comunitat Valenciana de manera especialment intensa, amb una Generalitat
intervinguda, la imatge de la Comunitat per terra i el model de gestió dels governs autonòmics
valencians dels últims anys trencat i desprestigiat.
Uns Governs que han malbaratat els recursos en fundacions, empreses públiques,
privatització de l’educació i la sanitat, grans esdeveniments i projectes improductius, mentre
han situat la Comunitat a la cua en les funcions priomordials i la raó de ser de les comunitats
autònomes com és la gestió de l’educació, la sanitat, atenció a la dependència, promoció de la
cohesió social i civil col.lectiva.
A més, aprofitant la crisi, hi ha una ofensiva contra les autonomies per a desviar
l’atenció i fer-les les responsables de tots els problemes que ens afecten. En el fons la pretensió
d’aquests sectors és acabar amb l’Estat de Benestar i tornar a una Espanya uniformista i
centalista.
Hem d’actuar. Som una societat amb capacitat d’iniciativa, de generar empreses, treball
i riquesa, d’estudiar, investigar i innovar. Els valencians som un poble obert, solidari, amb
voluntat de conéixer i col.laborar amb tots els pobles d’Espanya i una tradició antiga per obrirnos pas en tots els mercats del món i superar les dificultats puntuals, per molt greus que siguen.
El problema de la Comunitat Valenciana no és l’autogovern, sinó el mal govern, la mala
política, la gestió errònia, el malbaratament i la falta de defensa dels interessos reals de la
majoria dels valencians i de la Comunitat Valenciana que s’ha dut a terme durant els últims 17
anys.
Cal, per tant, que els valencians i les valencianes, en estos moments difícils, posem en
valor els elements i principis que donen sentit a l’autogovern de la Comunitat.
PROPOSTA D’ACORD
Per tot això, el Grup Socialista de l’Ajuntament presenta per a la seua aprovació pel Ple
Municipal, el següent acord:
1.

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria manifesta la validesa de l’autonomia i el
compromís en la seua defensa front als intents d’acabar amb el model d’una
Espanya plural, diversa i solidària.
2. Autonomia significa garantia de sanitat, educació, polítiques socials per a tots. I
també reconeixement de la nostra identitat com a poble.
3. Instar al President de la Generalitat a iniciar un diàleg amb els ajuntaments, tots els
partits polítics, sindicats, associacions empresarials, i societat civil per a aconseguir

un Acord en defensa de l’autogovern, de la consolidació de l’Estat de Benestar i la
creació d’ocupació.
4. Reclamar al Govern d’Espanya a:
a. Modificar el model de finançament autonòmic que resolga el tradicional
greuge patit per la Comunitat en els anteriors models de finançament.
Exigir la mitjana de finançament per càpita en la inversió d’infraestructures als
Pressupostos Generals de l’Estat. En el proper 2013, especialment, perquè el Corredor
Mediterrani i l’AVE a Alacant i Castelló siguen declarats actuacions d’interès principal i, per
tant, es prioritze la seua assignació pressupostària.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del número legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE , els Srs/sa
Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.

ASSUMPTES NO DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA
PERSONAL, CULTURA I URBANITZACIONS.
Sent un punt no dictaminat per la Comissió Informativa respectiva en l'art. 82.3
del ROF , se sotmet al Ple la declaració d'urgència. Sotmesa a votació, El Ple ratifica la
seua inclusió en l'Orde del Dia per unanimitat de tots els seus membres passant a
continuació al fons de l'assumpte en els termes següents:
NOVÉ. MOCIÓ HOMENATGE A D. JOSÉ FACUNDO VÁZQUEZ
Per la Regidora SRA CRISTINA VÁZQUEZ TARAZONA, es va donar lectura a la Moció
següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
D. José Facundo Vázquez, va nàixer el 12 de setembre de 1912 a Riba-roja del Túria,
músic i compositor unit al seu poble, d'una gran trajectòria musical, destacant en la seua
extensa obra, composicions diverses escrites tant per a solistes, com per a formacions de
cambra i de caràcter simfònic.
Cal destacar l'obra de “l'Almenareta” amb la que va obtindre el premi a la millor obra en
els “Jocs Florals de València”.
Mostra de la seua vinculació i amor al nostre poble, va ser la composició del “Himne a
Riba-roja”. Himne, que és signe d'identitat dels Ribarrojenses.
D. José Facundo Vázquez en el seu quefer musical és referència de tots aquells que des
de l'àmbit musical i artístic, dia a dia, treballen per a engrandir culturalment al nostre municipi.
L'Ajuntament de Riba-roja del Túria i amb motiu de la celebració del Centenari del seu
naixement, el Ple per unanimitat de tots els seus membres, acorda:

PRIMER.- Realitzar un acte de reconeixement i homenatge a D. José Facundo Vázquez
l'any del centenari del seu naixement, durant els actes previstos en la setmana de Santa Cecília.
SEGON.- Invitar a la participació al dit acte a:
Les diferents agrupacions musicals del Conservatori Professional Municipal de Música
(Orquestra, Grup Instrumental, Grups de Cambra, Guitarra, Piano, Cor, Cant, …), a la Banda
Simfònica Unió Musical, així com a persones relacionades amb la Cultura Musical de Riba-roja
del Túria.
TERCER.- Invitar a l'assistència al dit acte a les diferents associacions Culturals del
municipi, així com a les Clavariesas de Santa Cecília i els Socis de la Banda Simfònica Unió
Musical.
QUART.- Traslladar de l'acord a la família de l'homenatjat.
PART DE CONTROL I SEGUIMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN.
DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 2445 A LA 2760/2012.
Pel Sr. alcalde es va donar compte de les resolucions de la 2445 a la 2760 / 2012.

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 la va acordar passant a continuació al fons de
l'assumpte en els termes següents:
MOCIÓ SOBRE INCENDIS OCORREGUTS
AL SETEMBRE DEL 2012 A RIBA-ROJA DEL TÚRIA
El Ple de la corporació Municipal de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, format pel
Partit Popular, PSOE, EU i Comprimiu presenta la moció següent:
En els últims dies del mes de setembre s'han originat en el terme municipal de Ribaroja sengles incendis que han afectat concretament la Partida de la Garriguenca, zona on
coexistixen cultius de secà/regadiu amb zones forestals, en la seua totalitat de titularitat
privada. El treball realitzat en les labors d'extinció per tots els mitjans humans i equipaments
desplaçats, tant terrestres com aeris ha suposat que no hàgem de lamentar majors desgràcies.
La preservació del nostre entorn i de tot el que ens rodeja és fonamental, d'ací la nostra
total repulsa i condemna a tot atemptat o acció que afecte nostre medi ambient.
Des de l'Ajuntament de Riba-roja en coordinació amb la Conselleria d'Agricultura de
Riba-roja s'ha realitzat una avaluació exhaustiva del perímetre de l'incendi, seguint les
directrius marcades per la Conselleria, a fi d'iniciar els tràmits oportuns encaminats a reclamar
les possibles mesures d'indemnització sobre la superfície cremada.

Paral·lelament l'Ajuntament de Riba-roja del Túria ha treballat, dins de la Prevenció
Local d'Incendis, per mitjà de distintes accions encaminades a minimitzar el risc acrescut
després d'un període llarg de sequera com el que hem travessat.
Estes accions són entre altres:
Elaboració d'un nou Pla Local de Cremes adaptat al Pla de Prevenció d'Incendis del parc
Natural del Túria; escrits reiterats a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sol·licitant la
neteja i desbrossament de les zones barrancoses; tríptics d'informació ciutadana sobre mesures
de prevenció; s'està gestant un grup de voluntariat ambiental coordinat a través de l'Oficina del
parc Natural del Túria.
El Ple per unanimitat de tots els seus membres, acorda:
-Solidaritzar-se amb les persones i famílies que s'han vist afectades pels incendis.
-Felicitar als distints cossos: Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers del Consorci
Provincial de Bombers, brigades d'IMELSA, Bombers de l'Ajuntament de València, Bombers de
l'Aeroport de Manises, Policia Autonòmica, Protecció Civil, Creu Roja i en definitiva, a tots els
que directament o indirectament han treballat en les labors d'extinció dels incendis de Ribaroja. Així mateix es fa extensiva esta felicitació a la resta d'institucions que van participar en
l'extinció dels altres incendis ocorreguts en la nostra Comunitat com són: Bombers del Consorci
de Castelló i Alacant, brigades forestals i mitjans aeris de la Generalitat i municipis que van
acollir les persones desallotjades.
-Condemnar tota acció i atemptat mediambiental, exercitant, en cas que procedisca, les
accions legals pertinents respecte d'això.
-Continuar exigint a les administracions competents i en especial a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, la neteja de les zones de la seua propietat que recauen en Domini
Públic Hidràulic.
-Impulsar acords voluntaris de col·laboració amb els propietaris dels terrenys forestals
afectats per l'incendi en la Partida de la Carrasquereta a fi de recuperar la zona.
-Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient la revisió de les zones definides per ells
cartogràficament com d'Alt Risc d'incendi, a fi d'impulsar mesures o actuacions encaminades a
minimitzar este risc.
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 la va acordar passant a continuació al fons de
l'assumpte en els termes següents:
MOCIÓ SOBRE PREVENCIÓ D'INCENDIS EN ZONES D'ALT VALOR ECOLÒGIC I
EN ZONES HABITADES.
Exposició de motius:

En el terme municipal de Riba-roja hi ha zones d'alt valor ecològic, a causa del seu
orografia a més, hi ha zones residencials limítrofs amb barrancs i muntanyes amb vegetació
abundant.
Estos dies per desgràcia hem patit un episodi d'incendis que han afectat greument
barrancs, muntanyes i especialment a vivendes habitades.
S'han viscut situacions difícils, amb desallotjaments de persones que van haver de
deixar les seues vivendes i els seus béns assetjats pel foc.
Gràcies a l'actuació de la Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers, Brigades, mitjans aeris i
els propis veïns, s'han pogut evitar majors desgràcies.
Encara queden en el nostre terme llocs amb un gran valor ecològic, com són: Els
Rodanes, El Frare, El Riu Túria i especialment La Vallesa.
A més tenim zones habitades limítrofs a barrancs i muntanyes situades en zona de perill
d'incendi com poden ser: Masia de Traver, Mes Escote, La Llobatera, Els Pous, València La
Vella, El Pla de Tochar, Carasols i disseminats.
Considerant l'anteriorment exposat, el Ple per unanimitat de tots els seus membres,
acorda:

1.

Sol·licitar a totes les administracions implicades, amb caràcter d'urgència la
neteja de barrancs i muntanya davall on existisca perill per a les persones.

2.

Sol·licitar a la Conselleria, que establisca brigades forestals permanent
durant tot l'any en La Vallesa, Rodanes-Frare i Riu Túria.

3.

Realitzar plans d'evacuació en totes les zones habitades que tinguen alt risc
d'incendi.

4.

Sol·licitar als tècnics municipals que realitzen un informe amb caràcter
urgent sobretot l'anteriorment exposat que afecta nostre terme.

5.

Rehabilitar i reforestar totes les zones afectades pels incendis.

6.

Traslladar a les administracions implicades este acord.

4t PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes que tractar pel Sr. President s'alça la sessió sent les 16:35
hores del que jo menge secretari certifique.

