ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL DIA 9 DE GENER DEL 2012.
Lloc: Saló de plens de l'AJUNTAMENT
Data: 9 de gener del 2012
Hora: 13:00
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:
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 GUERRERO CANOVAS
El senyor JOSE ANGEL HERNANDEZ CARRIZOSA
La senyora RAQUEL ORELLANO GOMEZ
La senyora RAFAEL GOMEZ SANCHEZ
La senyora CARMEN FOLGADO TERES
El senyor RAFAEL GOMEZ MUÑOZ
El senyor BERNAT GARCIA SEVILLA
Regidors/s'absents:
Interventor

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 9 de gener 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 Sota 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.
1r DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA DE LA NÚM 3162 A LA 3424
Pel sr. Alcalde es va donar compte de les resolucions núm. 3162 a la 3424.

SEGON. ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ
ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA.ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vista l'aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança Municipal de Neteja
Viària acordada pel Ple de l'Ajuntament en data 7 de novembre del 2011.
Segon.- Vista la publicació de l'aprovació inicial de l'ordenança municipal de neteja
viària en el BOP de data 15 de novembre del 2011.
Tercer.- Vist que durant el termini d'exposició al públic s'ha presentat només proposta
de modificació presentada per SRA Raquel Argandoña López i SRA Maribel Delgado Vila,
regidors del PP en este Ajuntament, en la que exposa el següent:
“Vist que en Ple Ordinari de data 7 de novembre del 2011, en el punt núm. 3 de l'Orde
del dia referent al “Acord relatiu a la modificació Ordenança Municipal de Neteja Viària”, en el
seu debat el portaveu de Comprimiu i el portaveu de E.U., van sol·licitar la possibilitat de
matisar alguns termes de la dita modificació.
Vist que per part de les regidories que proposen la modificació, es consideren
adequades les dites matisacions, per la qual cosa es proposa la modificació de la redacció dels
dits articles en els termes següents:
- MODIFICAR en l'article 12, “Els veïns/s'hauran de depositar les seues bosses de
fem perfectament lligades dins dels contenidors més pròxims al seu domicili”,
en compte de “Els veïns/es vénen obligats a depositar les seues bosses de fem perfectament
lligades dins dels contenidors més pròxim al seu domicili”.
- AFEGIR en l'article 3 bis, apartat 2n “Qualsevol persona que participe en processons
religioses haurà de portar el ciri amb el seu corresponent recipient per a depositar la cera, si
no és així no hi podrà participar. Es permet la utilització de ciris elèctrics. Esta
norma serà de compliment obligatori de no complir-la l'Ajuntament exercirà la seua

potestat sancionadora, incloent-se esta infracció en les establides en l'article 27.2.1
(infraccions lleus).
El Ple per unanimitat de tots els seus membres, va adoptar l'acord següent:
PRIMER.- Estimar la proposta de modificació presentada per SRA Raquel Argandoña López i
SRA Maribel Delgado Vila a l'Ordenança Municipal de Neteja Viària, amb la modificació de la
redacció dels dits articles en els termes següents:
- MODIFICAR en l'article 12, “Els veïns/s'hauran de depositar les seues
bosses de fem perfectament lligades dins dels contenidors més pròxims al
seu domicili”, en compte de “Els veïns/es vénen obligats a depositar les seues bosses
de fem perfectament lligades dins dels contenidors més pròxim al seu domicili”.
- AFEGIR en l'article 3 bis, apartat 2n “Qualsevol persona que participe en processons
religioses haurà de portar el ciri amb el seu corresponent recipient per a depositar la
cera, si no és així no hi podrà participar. Es permet la utilització de ciris elèctrics.
Esta norma serà de compliment obligatori de no complir-la l'Ajuntament exercirà la
seua potestat sancionadora, incloent-se esta infracció en les establides en l'article 27.2.1
(infraccions lleus).
SEGON.- Aprovar amb caràcter definitiu la Modificació de l'Ordenança Municipal de Neteja
Viària.
TERCER.- L'acord d'aprovació definitiva de la Modificació de l'Ordenança, amb el text íntegre
de la mateixa, ha de publicar-se per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Tercer- ACORD RELATIU A LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ D'URGENT
OCUPACIÓ DE BÉNS I DRETS RELATIU A EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ
PARCEL·LA PER A EXECUTAR ROTONDA ACCÉS A GALLIPONT NÚM. 3.El Sr. Alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:
Vist l'acord relatiu a la iniciació de l'expedient d'expropiació de parcel·la inclosa en el
projecte “ROTONDA ACCÉS A GALLIPONT NÚM. 3” de data 3 d'octubre del 2011, en el qual es
va resoldre sobre la necessitat ocupació de la Parcel·la 328 del Polígon 4 del cadastre de
rústica d'esta població, referència cadastral nombre 46216A004003280000TJ, pertanyents
a D. Francisco Ramada Balaguer, amb DNI 19.392.658-R, i domicili en c/ Vilamarxant, núm.
18, C. P. 46180, població Benaguasil, Acord que va ser publicat i notificat als interessats amb
descripció dels béns objecte d'expropiació així com la seua valoració.
Considerant que en el punt tercer de la part dispositiva es va acordar sol·licitar a la
Conselleria corresponent l'inici del procediment de declaració d'urgent ocupació de béns i drets
afectats per expropiació forçosa d'acord amb la fonamentació establida en el full d'apreuament
de l'Arquitecte Municipal de data 23 de setembre del 2011, sol·licitud presentada en data 4 de
novembre del 2011.

Vist l'escrit presentat en este Ajuntament per part de la Conselleria de Presidència –
Direcció General d'Administració Local - el 5 de desembre del 2011, amb número de R.E. 22524,
pel que es requerix la completación de la documentació següent:
−

Acta de replantejament del Projecte.

−

Certificació de l'Acord Plenari en què se sol·licite al Consell la declaració d'urgent
ocupació, i en el que s'exposen els concrets motius o circumstàncies que justifiquen
este excepcional procediment de la urgent ocupació.

Vist l'informe de l'Arquitecte Municipal de data 9 de desembre del 2011 en relació a la
justificació del procediment d'urgent ocupació que es transcriu a continuació:
“ASSUMPTE: URGÈNCIA DE L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ DE LA PARCEL·LA
DE FRANCISCO RAMADA BALAGUER.
En relació a la urgència que concorre en l'expedient d'expropiació per a la consecució
dels terrenys on ha de construir-se la Rotonda sobre la CV 372 per a l'accés a les Unitats
d'Execució núm. 3 i 4 del Sector Gallipont i al Sector La Gavina, vist el requeriment
d'aclariment practicat pel Servici de Règim Local de la Conselleria de presidència, rebut el 05 de
desembre del 2011, l'Arquitecte Municipal que subscriu té a bé INFORMAR:
La Unitat d'Execució núm. 3 del Sector Gallipont té executada la seua urbanització
interior i rebuda parcialment, havent-se edificat simultàniament diversos grups de vivendes pel
procediment que a este efecte preveu la vigent legislació urbanística.
La construcció de la Rotonda sobre la CV 372 és una obligació de l'urbanitzador de la
referida Unitat d'Execució a este efecte de garantir un accés amb les degudes condicions de
seguretat viària a la mateixa i a la resta d'unitats d'execució.
La seua execució, no obstant això s'ha vist retardada respecte de la urbanització i
edificació interior per causes diverses. Açò provoca que en estos moments, a pesar d'existir
accessos alternatius a la Unitat d'Execució, els veïns que comencen a habitar les vivendes
edificades i els que s'acosten ocasionalment a la zona, estiguen accedint directament des del vial
interior fins a la carretera CV 372, en unes condicions de seguretat viària molt precàries per
mancar completament d'accés preparat a este efecte. Condicions que s'agreugen a mesura que
es consolida la Unitat d'Execució i s'intensifica el tràfic.
L'entrada i eixida a la Unitat d'Execució s'està produint des de l'actual carretera, que no
té voreres d'emergència, a través d'una franja de terra sense urbanitzar d'uns 20 metres de
longitud, fins als vials interiors.
És important perquè que després del llarg procés d'aprovació administrativa de la
Rotonda davant de l'administració titular de la via que se seguit, i davant de les gestions
repetides i infructuoses amb un dels propietaris afectats per les obres, obtindre estos terrenys
necessaris per a executar les obres.
Basant-se en tot això, el tècnic que informa considera que l'ocupació dels terrenys
objecte d'expropiació és urgent per la necessitat executar els accessos autoritzats a la Unitat
d'Execució núm. 3 del Sector Gallipont per a evitar l'entrada i eixida que s'està produint des de
l'actual carretera, que no té voreres d'emergència, a través d'una franja de terra sense urbanitzar
d'uns 20 metres de longitud.

Per a conste i assortisca els efectes oportuns, a Riba-roja del Túria a 9 de desembre de
2.011.
Fdo: David Sanchis Llopis
Arquitecte Municipal”

Vista la rectificació de l'Acta de Replantejament del Projecte de 26 d'octubre del 2011 on
al punt segon indicava “L'obra NO ÉS VIABLE fins que no es disposen dels terrenys
ressenyats…” ara indica “L'obra SI ÉS VIABLE”.
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es,
Silvestre, Delgado, Ruiz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP, els Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE , el Sr
García de Coalició Compromis, Sr. Alcalde, i amb l'abstenció dels Srs/el seu Folgado i Gómez
d'EUPV va adoptar l'acord següent:
PRIMER: Esmenar la documentació segons requeriment de la Conselleria de
Presidència – Direcció General d'Administració Local –en relació a la sol·licitud de l'inici del
procediment de declaració d'urgent ocupació de béns i drets afectats per expropiació forçosa
fonamentant la necessitat urgent ocupació en els motius exposats en l'informe tècnic abans
trascrito i esmenat el defecte detectat en l'Acta de Replantejament.
SEGON: Remetre la documentació esmenada a la Conselleria de Presidència –
Direcció General d'Administració Local – Als efectes oportuns.

QUART..ACORD
RELATIU
A
L'INICI
EXPEDIENT
D'EXPROPIACIÓNPARCELA PER A EXECUTAR OBRA “ESPAI LLIURE MES
AUDITORI A L'AIRE LLIURE FASE I”.Vist que el 8 de juliol del 2010 es va aprovar el Projecte d'Execució “ESPAI PÚBLIC
MÉS AUDITORI A L'AIRE LLIURE, FASE I”.
I-. Vista la relació de propietaris i béns afectats de 2 de novembre del 2011 redactada
pels Servicis Tècnics municipals relativa al procediment d'expropiació forçosa d'una parcel·la
per a la necessària execució del projecte “ESPAI PÚBLIC MÉS AUDITORI A L'AIRE LLIURE,
FASE I”, la descripció de la qual és la següent:
1) Parcel·la afectada:
DESCRIPCIÓ.- Parcel·la urbana conformada per dos porcions diferents: 42,14 m2 de cova en
soterrani ubicada en les posteriors de les vivendes del carrer del Nord i 41,86 m2 de corral
descobert.
TÍTOL.- La van adquirir SRA Cristina Bodí Ruiz i SRA Angels Bodí Ruiz, transmesa per
Vicente Pedrós Xarop i altres, en escriptura atorgada davant del notari D. Manuel Cerdá García

del Moral, baix el número 587 del seu protocol, l'any 2.008, segons la qual es va procedir a
inmatricular l'immoble d'acord amb la certificació cadastral obtinguda.
INSCRIPCIÓ: No consta.
CÀRREGUES: No consten.
CADASTRE: Es correspon amb la Parcel·la de carrer Barranco de les Monges 23 del
cadastre
d'urbana
d'esta
població,
referència
cadastral
nombre
8905107YJ0880D0001PX (s'acompanya fitxa cadastral).
Per error, la superfície del corral, per tindre una coberta parcial amb elements precaris
més propis de xaboles que d'autèntiques edificacions, apareix en cadastre com a edificació en
Planta Baixa.
2) Superfície a expropiar:
La porció de la parcel·la afectada pel projecte d'execució de “Espai Lliure més Auditori a
l'Aire Lliure, fase 1” es correspon amb el corral descrit anteriorment (s'acompanya pla
explicatiu):
Carrer
Barranc de
les Monges

NÚ
M.
23

Ref. Cadastral

Titular

8905107YJ0880D0001PX

Cristina i Angels

Superf
a
expropiar
41,86 m2

Valor
total
3.428,33 €

Bodí Ruiz

3) Situació urbanística dels terrenys afectats:
Segons el Pla General vigent els terrenys (tant els afectats per l'expropiació com la resta)
estan classificats com a Sòl Urbà i Qualificats com a Vial Públic.
II.- Vista la Providència d'Alcaldia de data 2 de novembre del 2011 per la que es disposa
que es realitzen els tràmits pertinents.
III.- Vista la Resolució de l'Alcaldia número 3017/2011 de 4 de novembre del 2011 per la
que s'aprova inicialment, tant la declaració d'utilitat pública de l'expropiació com la relació dels
béns i drets citats anteriorment.
IV.- Vist que havent-se publicat en el BOP de València número 278 el 23 de novembre
del 2011, en el periòdic Superesport en data 10 de novembre del 2011, en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament de Riba-roja del Túria el 10 de novembre del 2011, i notificant-se a l'únic afectat el
22 de novembre del 2011, els afectats presenten al·legació extemporània en data 15 de desembre
del 2011, amb número de R.E. 22978.
V.- Vist l'informe de l'Arquitecte Municipal de data 21 de desembre del 2011, que es
transcriu a continuació, en contestació a l'al·legació presentada pels afectats:

“ASSUMPTE:
CONTESTACIÓ
AL·LEGACIONS
EXPEDIENT
D'EXPROPIACIÓ DE LA PARCEL·LA DE SRA CRISTINA I SRA ANGELS
BODÍ RUIZ.
Vist l'escrit presentat per D. Juan Antonio Toledo Gómez (lletrat) i SRA Cristina
i SRA Angels Bodí Ruiz (propietàries), el 15 de desembre del 2011 amb registre
d'entrada número 022978, d'al·legacions a la resolució d'alcaldia núm. 3017/11 que
aprova la relació de béns i drets l'ocupació de la qual és indispensable per a l'execució
del projecte d'obra d'Espai Públic més Auditori a l'Aire Lliure fase I, l'arquitecte
municipal que subscriu té a bé INFORMAR:
Primer: L'al·legació presentada és extemporània per haver-se presentat fora dels
quinze dies de termini des de la publicació en el Butlletí Oficial de la província el 23 de
novembre del 2011.
Segon: L'informe de secretaria, com la resta de l'expedient administratiu, ha estat i
està a disposició dels interessats per a la seua consulta en qualsevol moment que ho
estimen oportú.
Tercer:
Que l'al·legació no qüestiona ni la declaració d'utilitat pública ni la
relació de béns i drets l'ocupació de la qual és necessària.
Quart: Que les qüestions relatives a la valoració de l'immoble se substanciaran
posteriorment una vegada el Ple de l'Ajuntament resolga sobre la necessitat ocupació.
Basant-se en tot això considere que s'ha de desestimar l'al·legació presentada.
Per a conste i assortisca els efectes oportuns, a Riba-roja del Túria a 21 de desembre
de 2.011.
Fdo: David Sanchis Llopis
Arquitecte Municipal”
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es,
Silvestre, Delgado, Ruiz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP i Sr alcalde i amb el vot en contra dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero,
Hernández, Orellano, i Gómez PSOE
els Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i amb
l'abstenció del Sr García de Coalició Compromis va adoptar l'acord següent:
PRIMER. Desestimar l'al·legació presentada per SRA Angels Bodí Ruiz i SRA Cristina
Bodí Ruiz motivant-se en els termes establits en l'informe de l'Arquitecte Municipal de data 21
de desembre del 2011 abans trascrito.
SEGON. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada
dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució de les obres o servicis inclosos en el
Projecte d'Execució “ESPAI PÚBLIC MÉS AUDITORI A L'AIRE LLIURE, FASE I”, així com la
designació nominal dels interessats amb els que han d'entendre's els successius tràmits, amb el
detall següent:

Carrer

NÚ
M.

Barranc de
les Monges

23

Ref. Cadastral

Titular

8905107YJ0880D0001PX

Cristina i Angels

Superf
a
expropiar
41,86 m2

Valor
total
3.428,33 €

Bodí Ruiz

TERCER. Declarar la necessitat ocupació dels béns i drets relacionats i donar per
incoat el corresponent expedient d'expropiació forçosa.
QUART. Procedir a la publicació de l'Acord del Ple durant un termini de quinze dies en
el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la província, i en un diari no oficial
d'àmplia difusió en la localitat, amb notificació personal als interessats.

Quint.- ACORD RELATIU A L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ PARCEL·LA
PER A EXECUTAR ROTONDA ACCÉS A GALLIPONT NÚM. 3.El Sr. Alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:
Vist l'acord relatiu a la iniciació de l'expedient d'expropiació de parcel·la inclosa en el
projecte “ROTONDA ACCÉS A GALLIPONT NÚM. 3” de data 3 d'octubre del 2011, en el qual es
va resoldre sobre la necessitat ocupació de la Parcel·la 328 del Polígon 4 del cadastre de
rústica d'esta població, referència cadastral nombre 46216A004003280000TJ, pertanyents
a D. Francisco Ramada Balaguer, amb DNI 19.392.658-R, i domicili en c/ Vilamarxant, núm.
18, C. P. 46180, població Benaguasil, Acord que va ser publicat i notificat als interessats amb
descripció dels béns objecte d'expropiació així com la seua valoració.
I atés que D Francisco Ramada Balaguer, no ha manifestat, la seua conformitat o
disconformitat a la valoració efectuada per la corporació i que consta en l'Acord de necessitat
ocupació i no rebutjant la proposta d'adquisició efectuada, basant-se en l'informe tècnic de data
21 de setembre del 2011.
Considerant el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa i article 25 i 26
del seu Reglament,
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es,
Silvestre, Delgado, Ruiz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP, els Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE , el Sr.
García de Coalició Compromis i Sr. Alcalde, i amb l'abstenció dels Srs/el seu Folgado i Gómez
d'EUPV va adoptar l'acord següent:

PRIMER. Iniciar l'expedient per a la fixació del preu just com a peça separada, per
mitjà d'expedient individualitzat en relació amb el bé que es descriu a continuació:

1) Parcel·la afectada:
DESCRIPCIÓ.- Seixanta-una àrees, huit centiàrees, i segons el títol set fanecades i dos
quarterons, equivalents a seixanta-dos àrees, trenta-tres centiàrees, de terra secana amb
garroferes, en terme de Riba-roja, partida del Gallipont. Bonica: Nord, amb la parcel·la 183 de
Pascual capella Durá; Sud, límit del sòl de naturalesa urbana; Este, parcel·la 422 de Veniu-li
Castellano Martí i amb Julio Fuentes Martínez, camí de Riba-roja al mig; i, Oest, amb la
parcel·la 23 propietat de Pedro Ramada Domínguez.
TÍTOL.- La va adquirir per donació de son pare, D. Francisco Ramada Gómez, segons
escriptura atorgada a Benaguasil, davant del notari D. Vicente Espert Sanz, davall el número
746 del seu protocol.
INSCRIPCIÓ: Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Benaguasil al Tom 97, Llibre de
Riba-roja del Túria, Foli 50, Finca 11427.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris.
CADASTRE: Es correspon amb la Parcel·la 328 del Polígon 4 del cadastre de rústica
d'esta població, referència cadastral nombre 46216A004003280000TJ (s'acompanya fitxa
cadastral).
2) Superfície a expropiar:
La porció de la parcel·la afectada pel projecte d'execució de Rotonda d'Accés és la
següent (s'acompanya pla explicatiu):
Políg.

Parcel·la Finca
registral

Titular

Tipus
Superf. A Valor
expropiar
superf. A d'afecció
expropiar

4

328

Francisco
Ramada
Balaguer

1.004,50 m2.

11.427

Parcial

3) Situació urbanística dels terrenys afectats:
Segons el Pla General vigent els terrenys estan classificats com a Sòl Urbanitzable No
Programat, ubicats dins del Sector Residencial NPR1- La Gavina.
SEGON. Requerir a D. Francisco Ramada Balaguer perquè conforme a l'art. 29 de la
Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa, en el termini de vint dies, a comptar del
següent al de la notificació, present Full d'Apreuament en la que es concrete el valor en què
estimen el bé que s'expropia, podent adduir totes les al·legacions que estimen pertinents, amb
l'advertència que la valoració haurà de ser forçosament motivada i podrà estar avalada per la
firma d'un Pèrit amb títol professional expedit per l'Estat.

TERCER. En compliment d'allò que s'ha preceptuat en l'article 30 del Reglament
d'Expropiació Forçosa, la data legal d'iniciació de l'expedient de preu just és la data d'adopció
del present acord pel Ple d'este Ajuntament.
QUART. Notificar el present acord a les parts afectades els efectes oportuns.

SEXT.- MOCIÓ EUPV SOBRE “REBUIG A LA PROPOSTA DE LA
GENERALITAT DE POSAR SÒL PÚBLIC MUNICIPAL d'ÚS ESCOLAR A
DISPOSICIÓ d'EMPRESES PRIVADES AMB EL PAGAMENT d'UN CÀNON PER A
LA CESSIÓ DE TERRENYS PÚBLICS”.
El Sr. Alcalde passa la paraula al Regidor d'Esquerra Unida del País València perquè de
lectura a la Moció que diu el següent:
MOCIÓ DE REBUIG A LA PROPOSTA DE LA GENERALITAT DE POSAR SÒL
PÚBLIC MUNICIPAL D’ÚS ESCOLAR A DISPOSICIÓ D’EMPRESES PRIVADES
AMB EL PAGAMENT D’UN CÀNON PER A LA CESSIÓ DE TERRENYS PÚBLICS.
En/Na Carmen Folgado i Teresí Portaveu del Grup Municipal d’EU Riba-roja en l’Ajuntament
de Riba-roja de Túria en nom i representació del mateix, i a l’empara d’allò establert en la
normativa aplicable, per raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la
següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Avantprojecte de Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2012 assenyala
que la Generalitat podrà col.laborar amb els particulars en la promoció de centres educatius
d’iniciativa social (CIS), amb la finalitat de garantir la llibertat d’ensenyament. És per això que
podrà atorgar concessions sobre béns demanials de la seua titularitat, així com els que hagen
transmès altres administracions, per a la construcció de centres educatius de titularitat privada
que reunisquen els requisits per a ser sostinguts amb fons públics.
Segons aquest plantejament els col.legis serien centres concertats, és a dir privats subvencionats
amb fons publics, i gaudirien d’una concessió de 75 anys durant els quals serien explotats per
l’empresa privada, amb el pagament d’un cànon per la cessió dels terrenys públics.
El nou conseller d’Educació, José Císcar, va afirmar el passat 8 de juliol, que ja “tenemos el
pliego” de condicions i “se está estudiando el modelo de convenio, muy avanzado, con los
ayuntamientos” que seran els que realitzen la cessio del terreny a la Generalitat per a que esta
licite la seua concessió a l’empresari corresponent.
Així mateix el titular d’educació va desvelar que aquest projecte té com a objetius garantir “la
llibertat d’elecció de centres” i “equilibrar” el mapa de l’ensenyament a la nostra comunitat. De
manera que del 37% de col.legis concertats i privats i el 63% de públics passaran a ser d’un 50%
en els dos models.
Aquesta iniciativa suposa renunciar a l’escola pública de qualitat com l’única que pot garantir la
igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes i substituir-la per una escola

privada/concertada, on l’escola pública seria merament subsidiària d’aquesta. Suposa
igualment un trencament del consens sobre la planificació del mapa escolar i l’execució del
mateix. Darrere d’aquesta proposta es troba igualment la renúncia de la Conselleria a la
construcció de nous centres escolars propis.
Aquest model de potenciació de l’escola privada/concertada no és cert que supose una major
oferta o llibertat per part dels pares i les mares. Al contrari del que afirma el conseller, en les
grans ciutats la majoria de l’alumnat està escolaritzat en centres concertats i és una vertadera
odissea trobar plaça en centres públics, pel que moltes persones es veuen obligades a matricular
els seus fills i filles en una escola privada/concertada. És necessari per tant atendre aquesta
demanda de places públiques amb la construcció de nous centres escolars públics.
L’article 27 de la Constitució Espanyola estableix, entre altres, que:
“Els poder públics garanteixen el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació
general de l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de
centres docents”
Així mateix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació a l’article 15 planteja que “Per tal
d’atendre les demandes de les famílies, les Administracions educatives garantiran una oferta
suficient de places en els seus centres públics i concertaran amb centres privats, en el context
de la seua programació educativa”.
El conseller d’Educació que va parlar de 6.000 alumnes que tots els anys es queden sense plaça
en centres concertats es va oblidar d’esmentar els quasi 1000 barracons, 148 nous aquest curs
en 60 poblacions distintes. Cal dir que en 2004 el conseller de Cultura i Educació en aquell
moment, González Pons, va afirmar que les aules prefabricades desapareixerien en dos anys.
Per tot això demanem l’acord de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, amb els següents punts:

1. Reafirmar la defensa del sistema públic de l’ensenyament, com a millor manera de

garantir l’exercici del dret a l’educació que, des de l’Educació Infantil fins a la
Universitat, estiga al Servei de les necessitats socials, de la igualtat d’oportunitats i dels
valors democràtics.

2. Demanar al conseller d’Educació.
a) La retirada de la seua proposta de cedir sòl públic a empreses privades per a
construcció i explotació de centres escolars durant 75 anys.

b) Iniciar la construcció urgent de centres escolars a les poblacions on aquesta necessitat
és més evident amb l’eliminació dels barracons.

c) Iniciar per part de la regidoria d’educació l’expedient de cessio de terrenys per a la
construcció del 5e col.legi a Riba-roja de Túria.

d) L’elaboració d’un nou mapa escolar consensuat amb la comunitat educativa, que done
solució a la falta de centres públics existents.

e) Traslladar aquest acord al conseller d’Educació a les AMPAS i claustres dels centres i a
la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.

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, Ruiz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandeña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís

Sèptim. MOCIÓ EUPV SOBRE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”.
El Sr. Alcalde passa la paraula a la portaveu d'Esquerra Unida del País València perquè
de lectura a la Moció que diu el següent:
MOCIÓ DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.
En/Na Carmen Folgado i Teresí i Rafael Gómez i Muñoz, representants del Grup
Municipal de ESQUERRA UNIDA en l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Plé de la
Corporació, per al seu debat la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A aquestes altures de la democràcia, no es de estranyar que la classe política estiga en el
punt de mira de les crítiques de la població. Les corrupcions, la falta de transparència i la falta
de control i participació per part de la ciutadania, allunyen cada vegada mes als ciutadans dels
seus representants.
La crisis ha fet aguditzar les crítiques fins al punt, que la situació es ara mateix
insostenible. Es generalitzen les males pràctiques, i els delictes de part d’alguns polítics, posantnos a tots i totes al mateix sac.
La situació socio-econòmica actual i els mercats van a exigir mes retallades socials, que
d’una manera o d’altra es traslladaran a l’àmbit local. Per tant, sempre, i ara mes que mai el
control continuo de l’acció política i la transparència del conters públics, son imprescindibles
per tant de fer entre tots i totes la construcció del model de desenvolupament que volem i
necessitem. La manca de recursos econòmics, balafiats per part d’alguns polítics, ens fica a la
majoria dels/les treballadors/res i aturats en situació d’angoixa.
Es vulgui o no, totes les politiques d’austeritat, totes les inversions van a ser mirades
amb lupa, per la ciutadania, i es millor afavorir la participació i el control per tant de fer una
redistribució mes justa i equilibrada de l’economia, no deixa’n que es modifiquen els drets i els
servicis públics, que tants anys i sang han costat d’aconseguir.
Apostem per un canvi de model en la gestió pública, que modifique la situació actual,
volem una democràcia real, que informe al ciutadà del que se està fent i del que es prevé i
planifica en la seua localitat, volem protagonistes actius de la política.
Els beneficis d’apostar per uns pressupostos participatius son molts i ben clars, alguns
d’ells son:
•

Major transparència de les Institucions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
punts.

Major participació i per tant polítiques mes encertades i acceptades per la
ciutadania.
Rebre informació de primera mà de la problemàtica local.
Obrir la finestra a noves idees que faciliten l’innovació.
Lluitar contra la corrupció.
Major acceptació de la classe política.
Major eficiència dels recursos.
Construcció comú de la democràcia.
Major sensibilització del control del gasto i la inversió.
Major respecte social, per els bens comuns i les Institucions.
Afavorir una democràcia mes real i participativa.
Afavorir l’associacionisme i la cohesió social.

Per tot això demanem l’acord de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, amb el següents

1. Crear una Comissió per tots els grups polítics amb representació en la Corporació
Municipal, per redactar i aprovar un Reglament Local de Pressupostos Participatius.

2. Implantar un Fòrum Local de Participació Ciutadana, que permeta i fomente la
participació lliure e independent de la ciutadania local. Un fòrum local, on no puguin
participar els partits polítics.

3. Destinar a partir d’ara, de un percentatge significatiu del pressupost municipal, acordat
prèviament per els grups polítics, directament per al control dels ciutadans, on
prioritzen i controlen el destí de les inversions, i les despeses de manteniment.

4. Donar tota la publicitat possible a les decisions adoptades per el Fòrum Local de
Participació Ciutadana.

Sotmés a votació de la moció no prospere per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la corporació i amb el vot en contra de Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruiz, 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 Compromis

8u PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes que tractar pel Sr. President s'alça la sessió sent les 15:25
hores del que jo la secretària, certifique.

