ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2012.
Lloc: Saló de plens de l’AJUNTAMENT
Data: 5 de NOVIEMBE de 2012
Hora: 13:00
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENTE
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 TERESI
El senyor RAFAEL GOMEZ MUÑOZ
El senyor BERNAT GARCIA SEVILLA
Regidors/as absents:
cap
Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.
En lavila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló de Plens de
l’Ajuntament , el dia 5 de NOVEMBRE de 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.

PRIMER.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Acta de data 1-10-2012
L’acta va ser aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot
favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado,
Argándoña, Ferríols del PP i el Sr. García de Coalició Compromís, i Sr. Alcalde i amb el vot en
contra dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Orellano, i Gómez PSOE i amb el vot en
contra dels Srs/as Folgado i Gómez d’EUPV.
2. PART RESOLUTIVA:
2.1. PROPOSTES D’ACORD:
ASSUMPTES NO DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA.
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 assistents que
conformen la majoria absoluta del nombre legal de membres passant a continuació al
fons de l’assumpte en els termes següents:
SEGON. Acord relatiu a la compatibilitat del treballador el senyor Antonio José
Morales Hernández per a un segon lloc de treball en l’activitat pública docent
Universitària.
VISTA la instància presentada per D. ANTONIO JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ, en
data 4 d’octubre de 2012 en el Registre General d’este Ajuntament, amb núm. de R.E.
2012017488, en la que sol·licita la declaració de compatibilitat per a realitzar una segona
activitat pública com a professor associat de la Universitat de València.
RESULTANT que el sol·licitant és treballador d’esta Administració, amb la categoria
professional de Tècnic Mig de Jardins i Paisatge (grup A2), personal laboral fix a jornada
completa, de 37,5 hores setmanals, havent-se presentat Informe de la Regidor de Parcs i
Jardins, SRA. Mª José Ruiz Esteban , en el que s’indica que l’activitat a prestar per D. Antonio
José Morales Hernández en la Universitat de València no afecta l’exercici de les seues funcions
ni al desenrotllament de la seua jornada laboral.
CONSIDERANT que l’Artº. 145 del TRRL es remet en el règim d’incompatibilitats
dels funcionaris de l’Administració Local a allò que s’ha establit amb caràcter general en la Llei
53/1984 d’incompatibilitats i normes que es dicten per l’Estat per a la seua aplicació i que
l’Artº 2.1.c) de l’Esmentada Llei 53/1984 inclou en el seu àmbit d’aplicació a tot el personal al
servici de les Corporacions Locals, precisant el 2.2 del mateix article que s’entén inclòs tot el
personal, siga quina siga la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació, per tant es referix a
qualsevol classe de personal al servici de l’Ajuntament, tant funcionaris com laborals.
CONSIDERANT que l’Artº 3.1 de la Llei 53/1984 assenyala que “...sólo podran
exercir un segon lloc o activitat en el en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa
per a les funcions docents o sanitàries, i en els casos a què es referix els articles 5t i 6t....” i que
l’article 4.1 diu que es podrà autoritzar la compatibilitat, complides les restants exigències d’esta
llei, per a un segon lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari associat en

règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb duració determinada, arreplegant el
mateix l’artº 3.1 del RD 598/1985 de desenrotllament.
CONSIDERANT que l’article 4 del citat RD 598/1985, establix que en els supòsits en
què siga possible l’autorització de la compatibilitat d’activitats públiques, esta s’entendrà
condicionada a les limitacions retributives previstes en l’article 7 de la Llei 53/1984. En l’article
7.1 de la Llei 53/1984 s’establix que serà requisit necessari per a autoritzar la compatibilitat
d’activitats públiques el que la quantitat total percebuda per ambdós llocs o activitats no supere
la corresponent al principal estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 35%
per als funcionaris del grup B(ahora A2). D’altra banda, encara que l’article 16.1 de la Llei
establix una prohibició general d’autoritzar compatibilitat al personal que exercisca llocs que
perceben complement específic, en el seu apartat 3 s’exceptua de la prohibició indicada quan es
tracte d’autoritzacions de compatibilitats per a exercir com a professor universitari associat en
els termes de l’article 4.1.
CONSIDERANT que l’article 9 de la Llei 53/1984 establix la necessitat de
l’autorització del Ple de la Corporació com a lloc principal i la necessitat d’informe previ
favorable de l’òrgan competent en el segon lloc, igual que l’artº 6.1 del RD 598/1985 i conforme
al 6.3 en este cas ha de ser emés pel rector de la Universitat. Havent-se rebut el dit informe de 8
d’octubre de 2012, que va tindre entrada en este Ajuntament en data 18 d’octubre de 2012 amb
núm. RE: 2012018040.
CONSIDERANT el que disposa l’article 3.1 de la Llei 53/1984 respecte a la prèvia i
expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada i horari dels
dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en ambdós.
CONSIDERANT que conforme a l’article 16.3 i 7.1 de la Llei 53/1984, i sent que el lloc
de Tècnic Mig de Jardins i Paisatge d’este Ajuntament tenen assignada una retribució bruta
mensual de 2.399,34 € i la que percebrà en la Universitat que és de 508,19 € i que la suma
d’ambdós suposen 2.907.53 € i esta quantitat és inferior a la del principal incrementada en un
35%, que seria 3.239,11 € i que per tant es complix amb la previsió del límit establit en els
esmentats articles.
CONSIDERANT que la jornada a realitzar en la Universitat com a professor associat
és parcial, i en concret de 12 hores setmanals, no afectant l’exercici d’una segona activitat en la
Universitat de València a les funcions ni al desenrotllament de la seua jornada laboral en este
Ajuntament, d’acord amb l’informe de la Regidor de Parcs i Jardins, D. Mª José Ruiz Esteban.
Vist l’informe del Vicesecretari de l’Ajuntament de data 19 d’octubre de 2012.
El Ple per unanimitat de tots els membres assistents que conformen la majoria absoluta
del nombre legal de membres adopte l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar l’autorització de compatibilitat del treballador D. ANTONIO
JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ, per a l’exercici d’una segona activitat exercint de Professor
Associat en la Universitat de València amb jornada de 12 hores setmanals, com a segona
activitat en el sector públic, sense que esta puga afectar la jornada de treball i a l’horari del seu
lloc de treball com a Tècnic Mig de Jardins i Paisatge en l’Ajuntament de Riba-roja del Túria.
SEGON.- Que es notifique l’acord a l’interessat, amb expressió dels recursos que
procedisquen, a la Regidor de Recursos Humans, a la Regidor de Parcs i Jardins, a la
Universitat de València i al Comité d’Empresa.

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 assistents que
conformen la majoria absoluta del nombre legal de membres passant a continuació al
fons de l’assumpte en els termes següents:
TERCER. Acord relatiu a la iniciació expedient de modificació Pressupostària per
mitjà de Suplement de Crèdits NÚM. 63/2012.
Atenent que en data 26 de febrer de 2012 ha entrat en vigor el RD Llei 4/2012, de 24 de
febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i
considerant que a través del dit mecanisme les entitats locals han pogut finançar el pagament
de les factures que es trobaven pendents d’abonament corresponents a exercicis anteriors al
2012, per mitjà de la concertació d’operacions de préstec en les condicions fixades per l’Estat.
Vist que l’Ajuntament de Riba-roja del Túria s’ha acollit al dit mecanisme fent efectiu el
pagament de factures per import líquid total de 3.723.100,41 € dels quals un total de
798.248,56 € es corresponen amb factures respecte de les quals no s’havia comptabilitzat
reconeixement cap d’obligació per falta de consignació pressupostària, estant registrades en el
compte 413 “creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” de la comptabilitat
municipal.
Vista la necessitat d’aprovar l’oportuna modificació pressupostària als efectes d’imputar
tals factures al pressupost municipal en vigor, atés que es disposa de recursos procedents d’una
operació de crèdit, i considerant que per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
s’ha publicat la nota informativa 1/2012 relativa al “Tractament comptable derivat del
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals previst en els
Reials Decrets Lleis 4/2012, de 24 de febrer i 7/2012, de 9 de març” en què es disposa
l’obligatorietat d’aplicar al pressupost de 2012, en virtut de l’article 10.5 del RD Llei 4/2012, les
obligacions registrades en el compte 413, una vegada tramitat el corresponent expedient de
modificació de crèdits.
Vista la MEMÒRIA D’ALCALDIA JUSTIFICATIVA de la necessitat de l’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdits per mitjà de la tramitació de suplements de crédito
número 16/2012, redactada de conformitat amb l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril.
Vistos els informes emesos respecte d’això per la Sra. Interventora.Crèdit
En
relació amb l’assumpte de referència, el Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i
amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona,
Córcoles, Folgado, Argándoña, Ferríols del PP i el Sr. García de Coalició Compromís, i Sr.
Alcalde i amb l’abstenció dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i
Gómez PSOE i amb el vot en contra dels Srs/as Folgado i Gómez d’EUPV va adoptar l’acord
següent:

PRIMER. Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 63/2012 de
suplements de crèdit, finançat per mitjà de l’operació de préstec formalitzada en virtut del RD
Llei 4/2012, segons al detall següent:
GASTOS A INCORPORAR:
Alta en les partides de gastos:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
Funcional Econòmica
132
20200
132
22104
151
21309
151
60909
151
61909
151
64000
155
20302
155
21401
155
22199
162
22700
165
21301
171
22199
231
22709
231
22719
313
22710
321
21300
321
22199
321
60901
334
21303
334
22001
334
22199
334
22619
334
22699
334
62215
336
60102
338
22631
341
62200
341
62212
357
22618
431
22699
432
22699
452
20900
452
22199

DESCRIPCIÓ
Lloguer retenes
Vestuari
Manteniment Polígon PLV
Altres Inversions
Altres inversions
Estudis i treballs tècnics
Maquinària vies i obres
Manteniment vehicles
Altres subministraments
Arreplega fem i neteja viària
Reparació instal·lació enllumenat públic ordinari
Altres subministraments
Servici ajuda domicili
Informació i assessorament
Servici retirada animals
Maquinària i instal·lacions
Altres subministraments
Inversió en col·legis i escoles infantils
Instal·lacions (aire condicionat, ascensor, etc.)
Llibres, altres publicacions, premsa i revistes
Altres subministraments
Tallers àrea cultura
Altres gastos diversos
Obra castell fase II
Molí i arqueologia
Activitats nadal
Inversió nova en IDMU edificis i altres construcc.
Inversions en àrea esports
Activitats juvenils, CIJ i activitats aire lliure
Altres gastos diversos
Promoció turística
Cànons CHJ; séquia Quint; Pozo Escote
Altres subministraments

IMPORT
LÍQUID
EN EUROS
812,00
64,89
41.778,97
35.820,10
11.735,13
63.963,00
961,70
756,99
1.527,36
147.738,84
658,89
99,64
302,40
1.195,99
11.476,66
354,00
85,00
13.102,96
581,01
533,04
131,40
295,00
5.173,60
70.682,00
28.910,00
2.100,00
3.100,30
161.157,12
209,45
141,60
212,40
41.370,44
6.050,46

452
22720
Altres servicis
920
21300
Maquinària, instal·lacions i utillatge
913
22601
Atencions protocol·làries i representatives
920
21200
Edificis i altres construccions
920
22199
Altres subministraments
921
21200
Central d’alarmes
921
21300
Maquinària, instal·lacions i utillatge
921
22000
Material oficina ordinari no inventariable
921
22100
Energia elèctrica
921
22103
Combustibles i carburants
921
22699
Altres gastos diversos
921
22720
Altres servicis
925
22608
Activitats gabinet comunicació
925
22624
Gastos diversos servici publicacions
931
22708
Servici recaptació a favor de l’entitat
313
22714
Campanya desinsectació, desinfecció i desratització
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

30.222,52
41,30
21,00
507,34
775,96
68,44
1.581,85
66,12
2.528,43
9.968,26
142,80
3.722,76
2.339,55
926,30
91.857,44
396,15
798.248,56

FINANÇAMENT:
Alta en l’estat d’Ingressos

CONCEPTE DESCRIPCIÓ
911.00

PRÉSTECS REBUTS A LLARG TERMINI

IMPORT
LÍQUID
EN
EUROS
798.248,56

RESUM PER CAPÍTOLS
A) SUPLEMENTS DE CRÈDIT
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
CAP. 2
CAP. 6

GASTOS EN BÉNS CORRENTS I SERVICIS
INVERSIONS REALS
TOTAL AUGMENTS

IMPORT
409.777,95
388.470,61
798.248,56

B) FINANÇAMENT PER MITJÀ D’OP. DE PRÉSTEC
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ

IMPORT

CAP.9

798.248,56

PASSIUS FINANCERS
TOTAL AUGMENTS

SEGON. Exposar el present expedient al públic per mitjà d’anunci inserit en el Tauler
d’Edictes de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província de València per un termini de
QUINZE dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar
reclamacions davant del Ple. El present expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s’hagueren formulat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà.

PROPOSICIONS:
ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA
QUART. Moció EUPV contra la reforma educativa.
El Sr. Alcalde passa la paraula a la portaveu d’EUPV perquè done lectura a la Moció que
diu el següent:
En/Na. Carmen Folgado Teresí, portaveu del Grup Municipal d’EUPV en l’Ajuntament de Ribaroja de Túria en nom i representació del mateix, i a l’empar del que estableix la normativa
aplicable, per raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’avantjprojecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) aprovat pel
Consell de Ministres suposa una contrareforma ideològica que no es fonamenta
pedagògicament, ni aporta el més mínim diagnòstic rigorós de la situació actual que justifique
aquestos canvis.
Els canvis impulsats pel ministre Wert són un retrocés per a l’Educació Pública i suposen una
tornada al model educatiu, elitista i segregador del franquisme: segrega a l’alumnat des dels 12
ó 13 anys i es profundament classista al perjudicar als sectors. Així es condemnaran a diverses
generacions al fracàs escolar i social.
Des de la comunitat educativa s’ha denunciat les formes utilitzades pel Govern donat que no
se’ls ha tingut en compte.
Des d’Izquierda Unida s’ha denunciat que el Ministeri d’Educació substituira en la web el text
complet de l’avantprojecte de llei per una presentació de diapositives. D’aquesta forma se
simplificà les propostes i se suprimí la possibilitat d’iniciar un debat rigorós. Aquest s’havia
d’haver fet en un foro obert i plural.
Aquest avantprojecte té un enfocament mercantilista ja que concep l’educació com “motor que
promou la competitivitat de l’economia”, o com “una aposta per aconseguir avantatges
competitives en el mercat global”.
És una reforma que recorda a èpoques passades amb les continues revàlides, i la pressió
continua dels exàmens, front a un model educatiu central en les necessitats i motivacions de
l’alumnat per contribuir a l’èxit escolar de tots i totes. L’aplicació d’aquestes revàlides suposarà
l’augment de l’abandonament i del fracàs escolar.
És una reforma antidemocràtica on redueixen les competències del consell escolar a funcions
merament consultives, fent desaparèixer la participació democràtica.
És una reforma controladora i que desconfia de la capacitat dels professionals de l’educació amb
una recentralització i un control del currículum per l’Administració.
És una reforma que promou la gestió empresarial dels centres públics: fonamentant la
competitivitat, l’especialització i establint classificacions en rankings.
És una reforma privatitzadora que introdueix com part del sistema educatiu als agents privats
que desenvoluparan funcions de regulació, finançament o prestació del servei educatiu en

Espanya. Es plantegen mesures per afavorir als centres privats concertats o donar cobertura
legal als centres concertats que discriminen a l’alumnat en raó del seu sexe, incomplint la
sentència del Tribunal Suprem.
Ens trobem davant uns canvis que responen a un pensament classista i segregador que no
serveixen per construir l’escola del futur, sinó restaurar la mala educació del passat.
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Riba-roja dóna suport a totes les mobilitzacions convocades pels estudiants,
pares i professors en defensa de l’educació pública.
2. Instar el Govern d’Espanya perquè, en comptes de retallar en educació, destine un “rescat”
semblant a educació com està destinant a recatar els bancs i augmente el pressupost per a
Educació Pública en els PGE de 2013 a la mitjana europea, 7% del PIB, destinant més un 2% del
PIB a l’Educació Superior.
3. Instar el Govern d’Espanya perquè retire de manera immediata l’Avantprojecte de Llei
orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) perquè és una reforma segregadora,
antidemocràtica, mercantilista i feta a esquena de la comunitat educativa y social.
4. Instar el Govern d’Espanya a debatre i assolir realment un diagnòstic compartit sobre la
situació real del nostre sistema públic educatiu, per tal de plantejar mesures efectives per
estendre i millorar l’educació pública, avançant cap a un model educatiu que contribueixi a l’èxit
escolar de tot l’alumnat i a la formació de persones més iguals, més lliures, més crítiques i més
creatives.
5. Sol.licitar al Govern Central la dimissió del ministre Wert que està desmantellant el sistema
educatiu públic, del qual hauria de ser garant i ferm defensor.
6. Traslladar aquests acords:
- Al president del Govern.
- Al ministre d’educació.
- A tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.
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/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, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
QUINT. Moció EUPV sobre la creació d’una Comissió de Servicis Socials.
Es retira la moció de l’Orde del dia
SEXT. Moció EUPV sobre la creació d’un fitxer d’Associacions Locals.
El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu d’EUPV perquè de lectura a la Moció que diu
el següent:

En/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d’EUPV en
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ FIRA D’ASSOCIACIONS
Exposició de Motius
Al nostre Poble, tenim la sort de tindre un bon teixit associatiu, i de grups d’acció local, que fan
un treball important per la ciutadania.
En aquests temps de crisi, ens queixem de la falta de financiació per iniciar projectes,
inversions, activitats i servicis, però son sense dubte, les associacions i grups socials sense ànim
de lucre, les mes afectats pels retalls públics, al quedar-se en la majoria dels casos únicament
amb el recolzament, el treball i la generositat dels seus membres.
Aquestes entitats, arriben en molts casos, activitats on no arriba l’Administració Pública. Entre
els fins admesos socialment per aquestos col.lectius, estan els socials, ambientals, esportius,
culturals, veïnals i festius entre altres, activitats totes necessàries, i d’alt valor per a la
comunitat, que habitualment es realitzen voluntàriament per a millorar la qualitat de vida dels
nostres ciutadans i ciutadanes, o del nostre entorn. Especial atenció a les que endemés treballen
per millorar les condicions de vida i salut, de les persones mes necessitades, o les mes
desfavorides.
La quantitat d’associacions i Grups Locals al Poble, i la gran diversitat d’actuacions que
apliquen, fan impresindibles el seu treball, i no podem permetre que desapareguem, o es
traslladen a altres municipis.
Partint d’aquesta premissa, i amb la necessitat de difondre el seu treball e intentar millorar el
seu recolzament social, som la Corporació Municipal qui tenim l’obligació, de fomentar la
participació ciutadana i augmentar la cohesió social del nostre municipi, es per tot això que
sol.licitem al Ple l’aprovació dels següents acords:
1º Establir, mantindre i publicar en la WEB municipal, un fitxer complet de les Associacions
Locals, amb un registre públic, local i lliure.
2º Fer públiques totes les ajudes a càrrec de la Corporació, als col.lectius locals, siguen
econòmiques o no, (cessió de locals, utilització de espais públics, etc.), i fer-les publiques a la
WEB municipal.
3º Establir un “Calendari de Pagaments” públic, amb el fi d’adequar les seues activitats en el
temps, al possible ingrés d’ajudes publiques, incloent els possibles retrasos acumulats
d’exercicis anterior.
4º Promoure la celebració d’una Fira d’Associacions i Col.lectius Locals sense ànim de lucre, per
a que al menys un cap de setmana, tinguem l’oportunitat de mostrar el seu treball als ciutadans
i ciutadanes del municipi, facilitant una adequada interrelació. Per aquelles que ho sol.liciten,
establir endemés un calendari d’exposicions o tallers, que podrien sr habilitades durant la Fira
en les instal.lacions del CIJ. (Centre d’Informació Juvenil). Així com actuacions en directe i en
el mateix espai ferial, de grups o solistes locals i artístics voluntaris.
5º En el caso de tindre un acolliment acceptable per part de la majoria dels col.lectius,
implantar la Fira de forma anual.
6º No repercutir despesa alguna en relació a la Fira, als col.lectius.
7º Establir un protocol d’actuació, que permitisca que les associacions i grups locals, puguen
presentar directament propostes al Ple Municipal Ordinari, per al seu debat.
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/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, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
SÈPTIM. Moció CM-COMPROMIS sobre “Mes inversió de l’Estat per al Territori
Valencià”
MOCIÓ: MÉS INVERSIÓ DE L’ESTAT PER AL TERRITORI VALENCIÀ
Els Pressupostos Generals de l’Estat previstos per a l’any 2013 han suposat una reducció de la
inversió de l’Estat en el País Valencià del 35,1% respecte als pressupostos de 2012 i del 57’5%
respecte als de 2011.
La població valenciana representa el 10,80 % del total de l’Estat espanyol, el PIB valencià el
9,60% (2012) però la inversió de l’Estat en la nostra comunitat es de només el 5,02%. Si
aplicarem aquests percentatges al 13,030 milions d’inversió prevista en comptes dels 654
milions que ens destinen ens tocarien 1,407 milions en funció de la població i 1,250 en funció
del PIB.
Si mirem la inversió per habitant, l’Estat preveu invertir en 2013 per cada habitant d’Espanya
223,5 però per a València només ens toquen 127,9 euros per habitant mentre que altres
comunitats com Galicia o Castella Lleó reben quantitats molt.
Fa anys que es manté aquesta marginació, la suma d’inversions dels últims anys comparada
amb les inversions que correspondrien per la nostra població dona un dèficit per als valencians
que alguns economistes calculen en 8,926 milions d’euros des de 2002.
En els darrers anys la nostra renta per capita s’ha reduït notablement –de mitjana guanyem un
12% per cent menys que la resta dels espanyols i la crisi econòmica ha situat la nostra taxa de
desocupació per damunt de la mitjana espanyola. Els valencians no podem acceptar que els
pressupostos de l’Estat, en comptes d’adjudicar-nos, encara disminuisquen més la inversió que
dediquen a la nostra terra.
Per tot això, el Ple per unanimitat ACORDA:
1. El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria acorda mostrar el seu desacord amb l’escasa
inversió que els Pressupostos Generals de l’Estat Espanyol han previst per a la Comunitat
Valenciana en el 2013.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria sol.licita al President del Govern Espanyol que
la inversió prevista per al territori valencià s’adeqüe tant a la nostra població com a la nostra
aportació al PIB estatal.
3. El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria sol.licita al President del Govern Espanyol que
acabe la discriminació en les inversions al territori valencià que els Pressupostos Generals de
l’Estat arroseguen des de fa anys.
4. El Ple de l’Ajuntament deRiba-roja de Túria sol.licita al President del Govern Espanyol un pla
de retorndel deute històric que del Govern Espanyol amb els/les valencianes/ns.
5. Traslladar aquest acord a la Presidència del Govern Espanyol.
OCTAU. Moció CM-COMPROMIS sobre “La reciprocitat entre TV3 i RTVV”
Bernat Garcia Sevilla, portaveu del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS en l’Ajuntament de
Riba-roja de Túria, a l’empara presenta al Ple de la Corporació la següent
MOCIÓ PER LA RECIPROCITAT ENTRE TV3 I RTVV

Lamentablement el passat dimarts 11 de setembre el PP al Congrés del Diputats va votar contra
al tràmit parlamentari de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres”. La
proposta de llei era formulada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV), per a permetre la
recepció de televisions en la mateixa llengua entre comunitats autònomes diverses. L’anunci
implica que el PP ha decidit utilitzar la seua majoria absoluta sense tenir en compte el consens
polític i social a favor de la ILP, i així negar-li la veu als 651.000 ciutadans i ciutadanes que van
signar-la.
D’aquesta manera, el PP vota contra la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i el
respecte a la diversitat lingüística i cultural. Contràriament, cal destacar l’amplíssim consens
polític aconseguit per la ILP, que ha obtingut els vots favorables dels grups PSOE, Nafarroa Bai,
Compromís, ERC, Amaiur, PNB, IU i CiU. També cal remarcar que el PP sols agarra d’Europa
les lliçons que li interessen i com li interessen ja siga de temes econòmics, socials o lingüístics,
ja que la Carta Europea de les Llengües Regionals de la qual l’Estat Espanyol és sotasignant
reconeix el dret a la difusió dels mitjans audiovisuals entre regions i territoris amb llengua
comuna.
El PP ha utilitzat una doble argumentació per a justificar el seu vot negatiu i, per tant, el seu
canvi de posició respecte a l’abstenció en la votació anterior en el mateix ple del Congrés, el 13
de setembre de 2011: els costos econòmics de la seua implementació i que l’espectre
radioelèctric és un bé escàs.
Quant a l’excusa econòmica, cal dir, que l’actual obligació assumida pel Govern espanyol de
reducció del dèficit i de la despesa pública implique que no hi haja disponibilitat econòmica per
al 2013 i fins i tot per al 2014 no significa que no es puga aprovar el tràmit parlamentari de la
ILP i fins i tot convertir-la en llei, amb el benentés que la despesa necessària podria
pressupostar-se per a més endavant; és a dir, fonamentalment es tracta de voluntat política.
Pel que fa a l’excusa tècnica, que l’espectre radioelèctric siga un bé escàs és un argument
precisament a favor de pensar molt bé a quina finalitat es dedica la seua disponibilitat i, per
tant, novament, es tracta de voluntat política, en aquest cas de garantir la igualtat de totes les
llengües de l’estat en l’àmbit audiovisual.
Cal recordar que tant a la Diputació de Castelló, com a molts ajuntaments de les comarques de
Castelló el Partir Popular va donar suport a la ILP “Televisió sense Fronteres” i entre els l’actual
President de la Generalitat Alberto Fabra. Des de Compromís ens agradaria que el PP valencià,
així com el seu màxim representant el president Fabra, siguen coherents amb les seues
paraules, declaracions, fets i votacions i, si realment estan en contra de la censura de TV3 al
País Valencà, com ha dit diverses vegades omplint-se tant la boca i votant moció darrere moció
en favor de la reciprocitat TV3-C9, permeten la reobertura dels repetidors d’ACPV i retiren els
expedients sancionadors contra ACPV, i així permetre tornar a la situació anterior a la censura
impulsada pel president Camps.
Durant 25 anys el País Valencià ha pogut veure TV3 sense cap conflicte, i ara és a les mans del
president Fabra poder tornar a aquesta situació. Si no, també ell serà responsable d’aquest atac
a la llibertat d’expressió, a la pluralitat informativa i a la llengua i la cultura dels valencians.
Per tot això, proposem al Ple els següents ACORDS:
1. El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja es manifesta contrari a la decisió presa al Congrés dels
Diputats i que suposa la no tramitació de la Iniciativa Legislativa Popular “Televisió sense
fronteres” per entendre que va en contra de la lliure difusió de la informació, la diversitat
cultural i lingüística i que és un atac frontal a la llibertat d’expressió i a la sobirania popular.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja insta a la presidència de la Generalitat Valenciana
perquè avance amb les negociacions pertinents per permetre la reciprocitat entre els canals de
RTVV i els Canals de la Televisió de Catalunya.
3. Traslladar aquest acord a la Presidència del Congrés dels Diputats i a la Presidència de la
Generalitat Valenciana.

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/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, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.

3. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN.
NOVÉ. Donar compte Resolucions de l’Alcaldia núm. 2761 al 3187/2012.
DESÉ. Donar compte Liquidació Exercici 2011.
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 passant a continuació al fons de l’assumpte en els
termes següents:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2905/2012
1 d’octubre de 2012
En compliment de l’article 191.3 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), amb un informe previ d’Intervenció de data 1
d’octubre de 2012 i amb un informe previ d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària de data 1 d’octubre de 2012, RESOLC:
1r- Aprovar la liquidació de l’exercici 2011, presentant el resultat pressupostari i
romanent de tresoreria el detall següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
El seu càlcul s’ha efectuat seguint el que disposen les Regles 78 i següents de la Instrucció de
Comptabilitat Local. El Resultat pressupostari de la liquidació practicada és el següent:

CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS AJUSTOS
RECONEGUDE
S NETES

RESULTAT
PRESUPUESTARIO

a) Operacions Corrents .........
21.275.311,50
b)Otras operacions no financeres
.
705.614,12
1. Total operacions no financera
(a+b) ....................................... 21.980.925,62

18.834.783,09

2.440.528,41

5.040.923,66

-4.335.309,54

23.875.706,75

-1.894.781,13

2. Actius financers ...................... 43.442,60

43.442,60

0,00

3. Passius financers ..................... 1.243.382,82

429.625,72

813.757,10

24.348.775,07

-1.081.024,03

RESULTAT PRESSUPOSTARI
De l’EXERCICI

23.267.751,04

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria de gastos
generals…..
445.257,37
2.422.946,1
5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici ........................... 2
1.329.792,0
6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici ............................ 9
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

457.387,37

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

Imports
ANY

COMPONENTS
1.

(+) Fondos líquids

2.

(+) Derechos
cobrament

pendents

978.948,96
9.274.260,62

2.320.609,12

2.789.486,28

7.397.449,60
(+) De pressupostos tancats
(+)
De
operacions
no
704.045,57
pressupostàries
(-)cobraments
realitzats
598.968,59
pendents d’aplicació definitiva

6.071.882,82
1.212.619,64
799.728,12
5.557.905,2
8

(-) Obligaciones pendents de
pagament

4.646.486,26

3.569.325,94

1.964.905,32

711.185,71
(+) De pressupostos tancats
(+)
De
operacions
no
5.051.883,44
pressupostàries
(-)pagaments
realitzats
3.774.489,81
pendents d’aplicació definitiva

1.674.417,92

(+) Del pressupost corrent

I.

1.060.219,3
2
9.823.135,7
0

de

(+) Del pressupost corrent

3.

Imports
ANY ANTERIOR

Romanent de Tresoreria Total
(1 + 2 - 3)

II. Saldos de cobrament dubtós
III Excés de finançament afectada

4.789.787,25
3.782.624,23
5.325.449,7
4
961.737,68
1.678.259,8

5.606.723,32
907.391,46
1 438 422 30

2n.- Procedir a la incorporació de romanents de crèdit a l’exercici de 2012, segons el
detall que consta en l’Annex 4 de l’informe d’intervenció a la liquidació del pressupost, de data 1
d’octubre de 2012.
3r.- Donar compte de l’esmentada Liquidació Del Pressupost al Ple de la Corporació de
l’Ajuntament en la primera sessió que este celebre i remetre una còpia de la mateixa als
següents Organismes oficials:
* Delegación d’Economia i Hisenda a la Comunitat Valenciana. Secretaria General.
Unitat Regional de Coordinació amb les Hisendes Territorials. C/ Guillén de Castro,
4 – 46001 València.
* Consellería de Presidència. Direcció General d’Administració Local. Plaça Manises, 1 –
46001 València.
* Consellería d’Economia, Hisenda i Ocupació. Secretaria Autonòmica de Pressupostos
i Gastos. Direcció General de Pressupost i Gastos. C/ Palau, 12 – 46003 València.

Riba-roja del Túria, a 1 d’octubre de 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 CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS DEL PLE DE l’AJUNTAMENT
DE RIBA-ROJA DE TÚRIA PER A DEMANAR LA FINALITZACIÓ DELS OBRES
DEL METRO DE LA LÍNIA 5
Exposició de motius
Dónes de l'any 2005 en què és va suprimir el tren de rodalies, Riba-roja manca d'un mitjà de
transport públic de qualitat que complisca la funció que feia la línia de RENFE.
Dónes de l'any 2008 la Generalitat Valenciana ha anunciat diverses vegades l'arribada del
METRO al nostre poble.
En el Ple de l’Ajuntament celebrat el 7 de novembre de 2011, és va aprovar una moció per tots
els grups polítics amb representació en el Ple, en la qual és van exigir quatre punts:
1.- Sol.licitar a la Generalitat Valenciana que complisca amb el compromís adquirit de finalitzar
el projecte de la Línia 5 tram Aeoroport-Riba-roja de Túria de manera immediata.
2.-Sol.licitar a la Generalitat Valenciana la continuació de línia dónes “d’Estació 0” al centre
nucli urbà.
3.- Sol.licitar a la Generalitat Valenciana que estableixi documentalment els términis
d’execució, així com la data prevista per a la posada en funcionament del METRO.
4.-Traslladar este acord a la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat
Valenciana.
Els regidors de l'Equip de Govern de Riba-roja van visitar a la Sra. Consellera d'Infraestructures
Isabel Bonig qui és va comprometre a visitar Riba-roja per a donar una explicació detallada dels
problemes que hi ha per a dur el METRO.
També la Plataforma Ciutadana “Metro a Riba-roja ja” va fer gestions per a demanar una
entrevista amb la Sra. Consellera i va presentar una sol·licitud als grups polítics de l'Ajuntament
perquè s'aprove una moció conjunta que faça arribar als Corts Valencianes el desig de
compromisos concrets per tal que el METRO arribe a Riba-roja. La present moció vol arreplegar
els compromisos mes importants demanats per la Plataforma i fer-los arribar als grups polítics
dels Corts Valencianes.
El proppassat 25 d'octubre la Sra. Consellera és va reunir en el Va salar d'Actes de l'Ajuntament
amb els membres de la Plataforma, els partits polítics i els associacions de Riba-roja. El dia 30
d'octubre és van reunir els portaveus dels grups polítics per a redactar la moció conjunta a
presentar en el Ple de la Corporació del dia 5 de novembre.

Els quatre grups valoren positivament la va reunir amb la Sra. Consellera i el seu compromís de
presentar, en un temps màxim de quatre mesos, un estudi de les possibles vies de solució i el
compromís de què el metro a Riba-roja és posa en funcionament en la present legislatura.
Malgrat la promesa de la Sra. Consellera, persisteix en l'ambient local una situació semblant a
altres moments en què se’ns van fer promesos semblants que no és van complir.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat de tots els membres, acordà:
1.- Instar a tots els Grups Polítics dels Corts Valencianes a què presenten conjuntament una
esmena al pressupost de la Generalitat Valenciana per a la inclusió d’una línia pressupostària
de 8 milions d'euros, suficient per a la finalització dels obres del METRO, dins del pressupost de
2013.
2.- Intercanviar mensualment entre l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria i
la Plataforma Ciutadana “Metro a Riba-roja, Ja” informació actualitzada sobre els gestions
realitzades respecte a l’arribada del Metro a Riba-roja.
3.- Sol·licitar una resposta de la Generalitat Valenciana que establisca documentalment els
términis d’execució, així com la data prevista per a la posta en funcionament del Metro a Ribaroja, al finalitzar els quatre mesos on la Sra. Consellera tornarà a donar explicacions del procés.
4.- Remetre la moció conjunta al President de la Generalitat, a la Sra. Consellera i als portaveus
dels Corts Valencianes dels quatre partits que tenen representació en este Ple.

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 la Secretaria done fe.

