ACTA SESSIÓN ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2018
Loc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
5 de febrer de 2018
17:30

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENT: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS I REGIDORES ASSISTENTS:
Pspv-Psoe

Partido Popular

Ciudadanos

Na Mª Teresa Pozuelo Martín

Na Mª José Ruiz Esteban

En Francisco Caparrós

En José-Luis López Galdón

En José-Luis Folgado Correa

Durán

En José Ángel Sánchez

Na Mª Carmen Grau

Na Mª Teresa Ruiz Vendrell

Carrizosa

González En Juan-Vicente.

Na Mª Dolores Verdeguer Royo

Giner Lleó

En Rafael Gómez Sánchez

Na Raquel Argandoña López
En Santiago Navarro
Zaragoza

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

En Rubén Ferrer Pérez

En Rafel Folgado Navarro

En Rafael Gómez Muñoz

Na Concepción Noguera Puchol
N’Andrés Fernández Márquez
Regidor i regidora absents: Carmina Soriano Gimeno
Miquel Castillo Faus
Actua com a Secretaria: Ylenia Díaz Morán

En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d'Actes de l'Ajuntament, el dia
5 de febrer de 2018, sent les 17:30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors i
senyores regidors indicats, havent excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot açò
sota la Presidència del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit de la Secretària Ylenia Díaz
Morán.

Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes consignats en
l'Ordre del Dia.

1.- Aprovació Acta anterior de data 15 de gener de 2018.
Acta nº 1, convocatòria ORDINÀRIA de data 15/01/2018.Comença el sr. Alcalde preguntant si
algun membre de la corporació ha de fer alguna observació a l'acta referenciada. No havent-hi
observacions i sotmesa a votació, va ser aprovada per unanimitat de tots els seus membres
assistents que conformen la majoria absoluta del numere legal de membres.

2.- 301/2018/AC, ACORD RELATIU A l'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA PREFECTURA
DE TRÀFIC FORMALITZANT LA SEUA ADHESIÓ Al CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'ORGANISME AUTÒNOM PREFECTURA CENTRAL DE TRÀFIC I LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A l'INTERCANVI DE FORMACIÓ I LA
MÚTUA COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA.
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA PREFECTURA DE TRÀFIC
FORMALITZANT LA SEUA ADHESIÓ Al CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'ORGANISME AUTÒNOM PREFECTURA CENTRAL DE TRÀFIC I LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A l'INTERCANVI D'INFORMACIÓ I LA
MÚTUA COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA.
Vist el Conveni de col·laboració subscrit entre l'Organisme Autònom Prefectura Central de Tràfic
i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l'intercanvi d'informació i la mútua
col·laboració administrativa al que es poden adherir els Ajuntaments interessats.
RESULTANT que a través del citat Conveni s'agiliten notablement els tràmits administratius que
el ciutadà realitza diàriament en les Prefectures Provincials i Locals de Tràfic, sent un d'aquests
el canvi de domicili dels permisos de circulació i de conducció.
RESULTANT que aquests tràmits només es poden fer desplaçant-se a la Prefectura Central de
Tràfic, es pretén amb l'adhesió a aquest Conveni estalviar temps i desplaçaments als veïns de
Riba-roja de Túria.
CONSIDERANT que les gestions que es podran tramitar són la comunicació de canvi de domicili
en el permís de conducció, els duplicats del permís de circulació per canvi de domicili, els
duplicats del permís de circulació i/o conducció per adaptació del nom al valencià i les baixes
definitives de turismes i furgonetes de més de 15 anys des de la seua matriculació a Espanya
(excepte camions, autobusos, motocicletes, ciclomotors i vehicles especials).
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RESULTANT que els tràmits que es podran realitzar des de l'Ajuntament són, en tots els casos,
gratuïts per al ciutadà, no havent d'abonar cap tipus de taxa pels mateixos.
Sobre la base del que antecedeix i considerant beneficiós per als veïns de Riba-roja l'adhesió al
citat Conveni,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
dels membres presents, va acordar:
PRIMER.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria al Conveni de col·laboració
subscrit entre l'Organisme Autònom Prefectura Central de Tràfic i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies per a l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa.
SEGON.- Facultar a l'Alcalde el més àmpliament en dret possible per a la subscripció de quants
documents o realització de tràmits siguen necessaris per a fer efectiva aquesta adhesió.
TERCER.- Notificar al Departament de Padró a l'efecte de dur a terme el mateix.
QUART.- Notificar a OSIC, a Tresoreria i a Secretaria General a efectes en aquest últim cas de
la seua inscripció en el Registre de Convenis.

3.- 342/2018/GEN, APROVACIÓ EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL Nº 2/2018
." Assumpte: Expedient aprovació factures RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL Nº 2/2018
Vistos els antecedents que obren en l'expedient de referència que consta dels següents:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER: Vista la relació de factures l'aprovació de les quals es proposa amb el següent detall:
Tercer
E98566078AUTOMOTOR
46190, C.B.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B86342748-VESTA
SUPPLIES, S.L.

NumFact
A10000237

Data.Rec. Descripció
Import
29-des-17 REPARACION AUTOBUS 1843 750,20
HMT

65

14-des-17 MANTENIMIENTO
TRIMESTRE
CONSISTORIAL---

5000372

20-nov-17 30
L.DESENGRASANTE 361,90
CONCENTRADO
-20
L.HERBICIDA CONCENTRADO
SOLUBLE (IVA REDUCIDO)--

4º 363,00
CASA
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B86342748-VESTA
SUPPLIES, S.L.

5000372

1603853

20-nov-17 30
L.DESENGRASANTE
CONCENTRADO
-20
L.HERBICIDA CONCENTRADO
SOLUBLE (IVA REDUCIDO)-31-mayServicio de recogida y limpieza
17
de defecaciones caninas y
servicio de desbroce en el
término municipal de Ribarroja
del
07-jun-17 REALIZACIÓN
AUDITORIA
TÉCNICAPARA
OBTENER
CERTIFICACIÓN
COMO
MUNICIPIO
TURÍSTICO
FAMILIAR DEL CLUB DE
PRODUCTO DE TURIS
01-jun-17 MATERIAL ELECTICO

B80399660ACCIONA
SERVICIOS
URBANOS, SL

9041700064

9370347414

15-jun-17

B803996609041700079
ACCIONA
SERVICIOS
URBANOS, SL
B9780350640
AUTOBUSES DURA,
S.L.

30-jun-17

B9780350641
AUTOBUSES DURA,
S.L.

03-jul-17

G98162480092017
ASOCIACION
DE
TURISMO FAMILIAR
DE LA C.V

A58014275ALMACENES
ELECTRICOS
LEVANTE S.A.
A81608077-TSYSTEMS
IBERIA S.A.U.

527,15

11.291,7
3

250,00

4.912,31

DE

ITC

03-jul-17

Mantenimiento
de
las 5.188,82
aplicaciones : 1000690026 Gestión Tributaria - PMH - Sical
- Elaboración de Presupuestos Regist
Limpieza
viaria
(Impuesto 11.291,7
Reducido)--3

POR
EL
SERVICIO
DE
SUSTITUCIONES DEL BUS
MUNICIPAL(POR AVERIA) EN
SERVICIO
DE
CONECTAMETRO DURANTE EL MES DE
MAYO 2017.
POR
EL
SERVICIO
DE
SUSTITUCIONES DEL BUS
MUNICIPAL (POR AVERIAS)
EN SERVICIO DE CONECTAMETRO DURANTE EL MES DE
JUNIO 20

11.213,5
0

11.527,0
0
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B9780350642
AUTOBUSES DURA,
S.L.

03-jul-17

POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LAS ZONAS
URBANAS
A
POLIGONOS
INDUSTRIALES ARRIBABUS
DURANTE EL MES DE JUNIO
2017--TAXI MOTA - TRANSPORTE
METRO
Cuota de mantenimiento de Alta
Tensión---

10.043,0
0

73577608X-MOTA
LA TORRE SONIA
A46306577-COVER
VERIFICACIONES
ELECTRICAS S.A.
A46306577-COVER
VERIFICACIONES
ELECTRICAS S.A.
B97803506AUTOBUSES DURA,
S.L.

S89

04-jul-17

99

14-jul-17

100

14-jul-17

Cuota de mantenimiento
Baja Tensión---

47

14-jul-17

22643207YMARTINEZ LOPEZ
ANTONIO
F98484165-UN TOC
DE
CANELLA
COOP. V.
F98484165-UN TOC
DE
CANELLA
COOP. V.
F98484165-UN TOC
DE
CANELLA
COOP. V.
F98484165-UN TOC
DE
CANELLA
COOP. V.
B98321995REFORLU
CONSTRUCCIONES
Y PROMOCIONES
S.L.
B98291750-MEDIOS
IMPRESOS
Y
DIGITALES
DE

7

17-jul-17

POR
SERVICIOS
VARIOS 3.014,00
REALIZADOS CON MOTIVO
DE: FERIA DE COMERCIO,
FERIA
DE
LAS
ASOCIACIONES, TRASLADOS
INSTITUTOS PRUEBA
MENÚS DEL DÍA RIBA-JAZZ
153,00

A/1527

17-jul-17

COMIDA

425,00

A/1559

17-jul-17

COMIDA

425,00

A/1553

17-jul-17

COMIDA

250,20

A/1537

17-jul-17

COMIDA

174,90

048/17

12-jul-17

LIMPIEZA Y DESBROCE ZONA 907,50
VERDE
EN
POLÍGONO
INDUSTRIAL EL OLIVERAL

0096

17-jul-17

FALDÓN
PUBLICIDAD 181,50
ESPECIAL FITUR EN EDICIÓN
DE CAMP DE TÚRIA DEL

4.493,50
486,37

de 1.110,07
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AQUI S.L.

27/01/2017---

B98291750-MEDIOS 0214
IMPRESOS
Y
DIGITALES
DE
AQUI S.L.
B97179667RT27/17
CONFORME
RIBA,S.L.
B97126452-LACSEN 017-33
INSTALACIONES
ELECTRICAS, S.L.

17-jul-17

B9775652256
MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B98309057-SALONS 33/2017
CAMP DE TURIA,
S.L.
B977769002017/A/2786
TECNIVERD 4 S.L.

21-jul-17

B9780350648
AUTOBUSES DURA,
S.L.

31-jul-17

B9780350649
AUTOBUSES DURA,
S.L.

31-jul-17

B9780350650
AUTOBUSES DURA,
S.L.

31-jul-17

18-jul-17

19-jul-17

ESPECIAL POLÍGONO DE 363,00
RIBA-ROJA EN EDICIÓN DE
CAMP
DE
TÚRIA
DEL
24/02/2017--COMIDA
65,00

MONTAJE DE TARIMAS Y 726,00
MOQUETA
PARA
ACTUACIONES
MUSICALES
(RIBA-JAZZ)
2º TRIM. MANTENIMIENTO 438,63
PISCINA CUBIERTA---

21-jul-17

CENA VISIGODA

600,00

25-jul-17

MES DE JULIO TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO
DEL
CESPED
ARTIFICIAL
EN
INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES
(3 CAMPOS FUTBOL Y
POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE
DESDE ZONAS URBANAS A
POLIGONOS
INDUSTRIALESARRIBABUS
DURANTE EL MES DE JU
POR
EL
SERVICIO
DE
TRASLADO
ESCOLARES
ESCOLA DE ESTIU 2017
DURANTE EL MES DE JULIO-POR
EL
SERVIVIO
DE
TRASLADO
ESCOLAR
MUNICIPAL DURANTE EL MES
DE JULIO 2017---

968,00

9.586,50

4.855,62

4.851,00
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B96476536278
ELICLIMA, S.L.
B9826957433
RESTAURANTE
CERVECERIA
MASIA
TRAVER,
S.L.
A79206223-LYRECO 7020304740
ESPAÑA, S.A.

B98291750-MEDIOS 0988
IMPRESOS
Y
DIGITALES
DE
AQUI S.L.

B98291750-MEDIOS
IMPRESOS
Y
DIGITALES
DE
AQUI S.L.
73577608X-MOTA
LA TORRE SONIA
B98825995EQUIPOS
SANITARIOS
VALENCIA S.L.
B98825995EQUIPOS
SANITARIOS
VALENCIA S.L.
52688547D-MARCH
TOMAS
JOSE
VICENTE
B97983167-ROSA
GIL
PUBLICIDAD
S.L.
B97803506AUTOBUSES DURA,
S.L.

0804

S106
17-007

17-009

02-ago-17 HORAS DE TRABAJO OFICIAL 35,45
DE 1ª FRIGORISTA--02-ago-17 COMIDA
PATRIMONIO
Y 180,00
TURISMO

02-ago-17 CINTA QL BROTHER 62MM
BCO DK22205-TONER LSR
SAMSUNG
CLP315
NGO
CLTK4092S-TONER
LSR
SAMSUNG
CLP315
CYA
CLTC4092S-CART FAX
13-ago-17 REPORTAJE DE RIBA-ROJA
DEL TÚRIA EN LA WEB
WWW.VIUVALENCIA.COM, EN
LA SECCIÓN "ESCAPADAS
CERCA
DE
VALENCIA"
DURANTE LOS
13-ago-17 MEDIA PAG. DE PUBLICIDAD
"FESTIVAL
RIBA-JAZZ"
Y
"VISITA Y MENÚ VISIGODO"
EN EDICIÓN DEL 23/06/2017--02-ago-17 METRO VALENCIA VELLA Y
MASIA (MES DE JULIO 2017)
03-ago-17 COBERTURA SANITARIA EL
DIA 22 DE OCTUBRE DE 9 A
15 H

2.500,78

363,00

302,50

4.455,00
195,00

17/097

03-ago-17 COBERTURA
DE 760,00
AMBULANCIA
MAS
ENFERMERO 26-27-28 DE
DICIEMBRE
23-ago-17 REVISTA ARA RIBA-ROJA 02
2.779,72

170329

01-set-17

53

06-set-17

ANUNCIO
COMARCAS
- 242,00
PUBLICADO:31 AGOSTO FESTA DEL DUX--POR
EL
SERVICIO
DE 3.216,00
SUSTITUCIÓN EN SERVICIO
DE CONECTA-METROLINEA
URBANIZACIONES DURANTE
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EL MES DE AGOSTO.--52671544A49
TORTAJADA RAGA
SALVADOR

B23760432-IMPLIK 2 10
SERVICIOS
DE
AVANZADOS
PUBLICIDAD S.L.

B9780350655
AUTOBUSES DURA,
S.L.
B971000022017/A/17312
FORMACION
INFORMATICA
DESARROLLO
Y
COMUNICACIONES
SL
73577608X-MOTA
S120
LA TORRE SONIA

07-set-17

TRABAJO
CARPINTERIA
METALICA
(4
CHAPAS
PERFORADAS 2 ESCUADRAS
Y CAMBIO DE CERRADURA
PUERTA DE VALLA
08-set-17 CONCEJALIA DE TURISMOMARQUESINA
REALIZADAS
EN VINILO REPOSICIONABLE
POLIMERICO
CALIDAD
FOTOGRAFICA
MAS
COLOCACION-IMPRE
12-sep-17 POR EL SERVICIO BUS JOVE
REALIZADO
SEGÚN
DETALLE--13-set-17 C132
Fortigate
renovaciï¿½n de servicios---

478,14

1.822,26

8.662,50

2.356,02

12-set-17

SERVICIO DE TRANSPORTE 4.455,00
VALENCIA LA VELLA Y MASIA

B97804488-SAC
7101508 A1
SERVICES SPAIN,
S.L.
B46708772252
VICTORIA V, SL
18420222M210/2017
GARZON
ROGER
JOSE ANTONIO

18-set-17

B80399660ACCIONA
SERVICIOS
URBANOS, SL

28-set-17

INSONORIZACION Y PICA
TOMA
TIERRA
PARA
FIESTAS
COMIDA
FEPEVAL
AREA
INDUSTRIAL
PUBLICIDAD
EN
DIARIO
COMARCAL CV (16 AGOSTO
DE 2017 A 15 SEPTIEMBRE
DE 2017)
Servicio de recogida y limpieza
de defecaciones caninas y
servicio de desbroce en el
término municipal de Ribarroja
del

9041700048

19-set-17
22-set-17

203,84

146,00
254,10

11.291,7
3
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B97776900TECNIVERD 4 S.L.

2886

28-set-17

A03063963LOKIMICA,S.A.

1042

02-oct-17

B9780350658
AUTOBUSES DURA,
S.L.

02-oct-17

B9780350659
AUTOBUSES DURA,
S.L.

02-oct-17

B9780350660
AUTOBUSES DURA,
S.L.

02-oct-17

B9780350661
AUTOBUSES DURA,
S.L.

02-oct-17

B65580417117
IMPULSA NUEVOS
MERCADOS S.L.
B97126452-LACSEN 017-55
INSTALACIONES
ELECTRICAS, S.L.

02-oct-17

B98290562UNIKALIS S.L.

03-oct-17

3489

02-oct-17

TRABAJOS
DE
MANTENIMIENTO
DEL
CESPED
ARTIFICIAL
EN
INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES 3
CAMPOS FUTBOL Y 4 PISTAS
PADEL
DDD DE LA RED PUBLICA DE
SANEAMIENTO
Y
DEP.
MUNIC.
SERVICIODE
DESRATIZACIÓN,
DESINFECCIÓN
Y
DESINSECTACIÓN DE LA RED
PÚ
POR EL SERVICIO DE TUTA
ESCOLAR (I.E.S MUNICIPAL
QUINT) RUTA POBLACIÓN
SECUNDARIA--POR
EL
SERVIVIO
DE
TRASLADO
ESCOLAR
MUNICIPAL DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE 2017 (RUTA
INFANTIL Y GUARDERIAS--POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LAS ZONAS
URBANAS
A
POLIGONOS
ARRIBABUS DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE 2017--POR
EL
SERVICIO
DE
SUSTITUCIONES DEL BUS
MUNICIPAL (POR AVERIA) EN
SERVICIOS DE CONECTAMETRO DURANTE EL MES DE
SEPTIEMB
POR DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DE BOLETÍN ELECTRÓNICO
(SEPTIEMBRE)--CORO DELANTAL ACTIVIDAD
EN
EL
ECA
(ALQUILER
PROYECTOR
DE
7500
LUMENES)
SETEMBRE
2017
SERVEI
MISSATGERIA---

968,00

1.895,67

2.565,84

2.561,79

9.586,50

11.385,0
0

484,00

181,50

337,75
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B97179667CONFORME
RIBA,S.L.

H394/17

02-oct-17

SORTEO FERIA DE TURISMO 70,00
DE BARCELONA HABITACION
DOBLE
USO
DOBLE
DESAYUNO INCLUIDO
SERV. METEO SEPTIEMBRE 363,00
2017
DESBROCE PARKING MASIA 532,40
DE POYO

J98284995INFORATGE, S.C.
73554291SARANDA TARAZON
FRANCISCO
A46007126FEDERICO
DOMENECH
S.A.(
LAS PROVINCIAS)
B96020763ENRIQUE DESCO,
S.L.

311

04-oct-17

2017/0029

04-oct-17

861AC201762

10-oct-17

Campaña / Anuncio: ACUERDO 453,75
PLAN
COMARCAS
LAS
PROVINCIAS---

53382

10-oct-17

73577608X-MOTA
LA TORRE SONIA

S132

10-oct-17

79140609RGUARDIOLA
PAREDES
MARIA
JOSE
52671517E-LUJAN
TOMAS BARBARA
B96969167NUEVOS
SOPORTES
DE
COMUNICACION Y
ARTE S.L.
B98291750-MEDIOS
IMPRESOS
Y
DIGITALES
DE
AQUI S.L.
B96476536ELICLIMA, S.L.

151

11-oct-17

DOCUMENTO
ORIGEN-DIA 215,25
04/10/2017: VACIAR FOSA
SEPTICA DEL MUSEO (C/
CISTERNA)-HORAS EQUIPO1º HORA LIMPIEZA POZO
CIEGO
METRO VALENCIA VELLA Y 4.576,00
MASIA RUTA NORTE MES
SET DIA 1 Y DIA 14
COMPLETA
CENA
GASTRONOMICA 89,68
COETER

20

11-oct-17

NOCHE GASTRONOMICA

A/7092

17-oct-17

1170

17-oct-17

ASESORIA COMUNICACION 4.419,40
MAS REDACCION Y ENVIO DE
NOTAS DE PRENSA MEDIOS
ESCRITOS RADIO TV E
INTERNET
PÁGINA
ENTERA 484,00
AYUNTAMIENTO RIBARROJA
EN EDICIÓN DEL 06-10-17---

364

19-oct-17

991,25

HORAS DE TRABAJO OFICIAL 68,12
DE 1ª. FRIGORISTA.-HORAS
DE TRABAJO OFICIAL DE 2ª.
FRIGORISTA.--
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18420222M246/2017
GARZON
ROGER
JOSE ANTONIO
B96476536369
ELICLIMA, S.L.
B9780350665
AUTOBUSES DURA,
S.L.

B97983167-ROSA
170387
GIL
PUBLICIDAD
S.L.
B65580417130
IMPULSA NUEVOS
MERCADOS S.L.
B9780350666
AUTOBUSES DURA,
S.L.

B9780350667
AUTOBUSES DURA,
S.L.

B9780350668
AUTOBUSES DURA,
S.L.

B982905623519
UNIKALIS S.L.
A79206223-LYRECO 7020307144
ESPAÑA, S.A.

20-oct-17

PUBLICIDAD
EN
DIARIO
COMARCAL CV DEL 16/09/17
AL 15/10/17
20-oct-17 DIFERENCIA IMPORTE NO
FACTURADO POR ERROR
FACTURA Nº. 43.--25-oct-17 POR
EL
SERVICIO
DE
TRALADO DEGRUPO DE LA
FALLA L´AMISTAD AVISITA
TURISTICA SUECA EL DÍA2210-2017--26-oct-17 ANUNCIO PUBLICADO: 19
OCTUBRE- GUIA CAMP DE
TURIA
LEVANTE-ANUNCIO
CICLO PASSEIG--30-oct-17 POR DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DE BOLETÍN ELECTRÓNICO
(OCTUBRE)--31-oct-17 POR EL SERVICIO DE RUTA
ESCOLAR I.E.S MUNICIPALES
( I.E.S QUINT- I.E.S PLA DE
NADAL), RUTA POBLACIÓN
SECUNDARIA --31-oct-17 POR
EL
SERVICIO
DE
TRASLADO
ESCOLAR
MUNICIPAL DURANTE EL MES
DE OCTUBRE 2017. RUTA
INFANTIL Y GUARDERIAS --31-oct-17 POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE
ZONAS
URBANAS
A
POLIGONOSINDUSTRIALES
AR-RRIBABUS DURANTE EL
MES DE OCTUBRE 2017.--31-oct-17 OCTUBRE
2017
SERVEI
MISSATGERIA--02-nov-17 BOLI STYLUS SLIM 4 EN 1
LYR PREM PLATA-TONER
LSR HP LJ M176NGO CF350ATONER LSR HP 05A P2055
NGO CE505A-TONER LSR HP
85

254,10

52,80

297,00

242,00

605,00

3.665,48

3.659,70

9.130,00

337,75
583,33
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B9780350669
AUTOBUSES DURA,
S.L.

B97043830-SACECA
GESTION
Y
SERVICIOS, S.L.
B97043830-SACECA
GESTION
Y
SERVICIOS, S.L.
J98284995INFORATGE, S.C.
B97803506AUTOBUSES DURA,
S.L.

17-02044A

17-02044B

359
70

F98614076413
EDICIONS LA VEU
DEL
PAIS
VALENCIA SCOOP
VL
B9780350671
AUTOBUSES DURA,
S.L.

A46007126861AC201770
FEDERICO
DOMENECH
S.A.(
LAS PROVINCIAS)
A46007126861FP20174568
FEDERICO
DOMENECH
S.A.(
LAS PROVINCIAS)

73577608X-MOTA
LA TORRE SONIA

S144

02-nov-17 POR
EL
SERVICIO
DE
SUSTITUCIÓN
DEL
BUS
MUNICIPAL(POR
AVERIAS)
EN SERVICIO DE CONECTAMETRO DURANTE EL MES DE
OCTUBRE 201
02-nov-17 FRANQUEO
CORRESPONDENCIA
OCTUBRE--02-nov-17 FRANQUEO
CORRESPONDENCIA
OCTUBRE--02-nov-17 SERVEI METEO OCTUBRE
2017
03-nov-17 POR
EL
SERVICIO
DE
TRASLADOS AL CEMENTERIO
MUNICIPAL LOS DÍAS 30,31
DE OCTUBRE Y 1 DE
NOVIEMBRE.--05-nov-17 Ajuntament agermanat 2017.
Notíces i publicitat en el mes
d'octubre
en
el
diari
www.diarilaveu.com---

15.620,0
0

838,53

967,90

363,00
900,00

352,11

06-nov-17 POR
EL
SERVICIO
DE 1.584,00
TRASLADO DE LA BANDA
UNION
MUSICAL
DE
RIBARROJA A ACTO EN EL
PALAU DE VALENCIA EL DÍA
5-11-2017--06-nov-17 Campaña / Anuncio: ACUERDO 453,75
PLAN
COMARCAS
LAS
PROVINCIAS--07-nov-17 Campaña
/
Anuncio: 605,00
RIBARROJA ESP. 9 OCTUBRE
- Soporte: LAS PROVINCIAS DIA
COMUNIDAD
VALENCIANA
Producto:
86CCV-Módul
07-nov-17 METRO VALENCIA VELLA Y 4.543,00
MASIA MES OCTUBRE 2017
RUTA NORTE MES OCTUBRE
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A58014275ALMACENES
ELECTRICOS
LEVANTE S.A.

1704195
DE

B98415136284
SERVICIOS
ASISTENCIALES Y
GRAFICOS
AZAHAR, S.L.
B98415136285
SERVICIOS
ASISTENCIALES Y
GRAFICOS
AZAHAR, S.L.
B98859325-VOCES VDL-065/17
DE
LOCUTORES
S.L.
B97551097-T2I17019
INGENIERA
INTEGRAL
EN
TECNOL.
Y
TELECOM. SL
B97551097-T2I17020
INGENIERA
INTEGRAL
EN
TECNOL.
Y
TELECOM. SL
B46708772317
VICTORIA V, SL
18420222M275/2017
GARZON
ROGER
JOSE ANTONIO
B86342748-VESTA 5000071
SUPPLIES, S.L.

B86342748-VESTA
SUPPLIES, S.L.

5000071

08-nov-17 COLUMNA AM-10/C 5m/60/3 3.131,14
RAL
6028-LAMP.PL-L
36W/840/4P 2G11 (400-TASA
RES.APAR.ELCOS/ELECTRON
GENIE
ESAVER
IC-LAMP.
23W/86
09-nov-17 LIMPIEZA Y DESBROCE EN 5.513,97
ZONAS
DE
POLIGONO
INDUSTRIAL-DEL SECTOR 1309-nov-17 LIMPIEZA Y DESBROCE DE 14.036,0
ZONAS VERDES EN URB. LA 0
REVA---

06-nov-17 CAMPAÑA
PROGRAMA
BANDISTICA
ESPECIAL
DEDICADO A LA UNION
MUSICAL DE RIBARROJA
15-nov-17 Servicios de mantenimiento del
sistema de megafonía, según
contrato firmado el 4/1/2011,
correspondiente
al
primer
semes.
15-nov-17 Servicios de mantenimiento de
panel LED según contrato
firmado
el
04/01/2011,
correspondiente
al
primer
semestre de 2017
14-nov-17 COMIDA MEDIO AMBIENTE
SISTEMAS DE MEJORA DE
RECICLAJE
20-nov-17 PUBLICIDAD
EN
DIARIO
COMARCAL CV DEL 16 OCT
DE 2017 A 15 NOV DE 2017
20-nov-17 30
L.DESENGRASANTE
CONCENTRADO
-20
L.HERBICIDA CONCENTRADO
SOLUBLE (IVA REDUCIDO)-20-nov-17 30
L.DESENGRASANTE
CONCENTRADO
-20
L.HERBICIDA CONCENTRADO

114,95

2.897,05

1.472,46

118,00

254,10

527,15

361,90

13

SOLUBLE (IVA REDUCIDO)--

16032430G01/2017
TORRES MARTINEZ
SALVADOR
A81608077-TSYSTEMS
IBERIA S.A.U.

9370360377
ITC

B78361482-ORACLE 1817073
IBERICA SRL
E98445653-GRUPO
GESTIONA
VALENCIA CB
B98291750-MEDIOS
IMPRESOS
Y
DIGITALES
DE
AQUI S.L.
B65580417IMPULSA NUEVOS
MERCADOS S.L.
B97043830-SACECA
GESTION
Y
SERVICIOS, S.L.
B97043830-SACECA
GESTION
Y
SERVICIOS, S.L.
B97803506AUTOBUSES DURA,
S.L.

9

J98284995INFORATGE, S.C.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.

409

1460

145

17-02220A

17-02220B

73

61

21-nov-17 ELABORACION DE TEXTO
PARA EL CATALOGO DE LA
EXPOSICION
DE
PEPE
GIMENO EN EL ECA
28-nov-17 Asistencia
Técnica
Gestión
Económica 1000689834 Albaran
número 20170010 (remoto) Incidencia
103549:
Revisar
incidencia
28-nov-17 Software Update License Support - 27-NOV-2017 : 26NOV-2018--29-nov-17 ENTREVISTA TURISMO FITUR
11 DE ENERO PROGRAMA
"AL TEU COSTAT"--29-nov-17 PATROCINIO II PREMIOS EL
PERIODICO DE AQUI CAMP
DE TURIA---

706,00

29-nov-17 POR DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DE BOLETÍN ELECTRÓNICO
(NOVIEMBRE)--30-nov-17 FRANQUEO
CORRESPONDENCIA
NOVIEMBRE--30-nov-17 FRANQUE
CORRESPONDENCIA
NOVIEMBRE--30-nov-17 POR EL SERVICIO RUTA
ESCOLAR I.E.S MUNICIPALES
(I.E.S QUINT- I.E.S PLA DE
NADAL)RUTA
POBLACIÓN
SECUNDARIA--30-nov-17 SERV. METEO NOVIEMBRE
2017
30-nov-17 REVISION LPC 3º TRIM.
PISCINA---

484,00

272,25

1.003,32

121,00

363,00

922,40

698,27

3.848,75

363,00
438,63

14

B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B98290562UNIKALIS S.L.
A79206223-LYRECO
ESPAÑA, S.A.

62

30-nov-17 REVISION LPC 3º TRIM. CASA 363,00
CONSISTORIAL---

63

30-nov-17 REVISION LPC 3º
EDIFICIO OFICINAS---

3549

01-des-17 NOVEMBRE 2017 SERVEI 337,75
MISSATGERIA--02-des-17 PK12 BLOC LYRECO 100H 919,39
QUITA/PON 38X51-CART INK
HP 22 PSC1410 CLR C9352AECART INK HP 21 PSC1410
NGO C9351AE-CJ1000 GRAPA

F98614076EDICIONS LA VEU
DEL
PAIS
VALENCIA SCOOP
VL
A46007126FEDERICO
DOMENECH
S.A.(
LAS PROVINCIAS)
A61797536-GAS
NATURAL
COMERCIALIZADO
RA S.A.

492

02- des - Ajuntament agermanat 2017. 352,11
17
Notíces i publicitat en el mes de
novembre
en
el
diari
www.diarilaveu.com---

861AC201778

05- des - Campaña / Anuncio: ACUERDO 453,75
17
PLAN
COMARCAS
LAS
PROVINCIAS---

PI171420005486
07

06- des - CUOTA
FIJA-TÉRMINO 5.640,51
17
VARIABLE-IMPUESTO
ESPECIAL HIDROCARBUROSEPÍGRAFE
1.10.1
(0,65
Eur/Gj)*-ALQUILER
DE
EQUIPOS DE MEDI
12- des - Mantenimiento
Ginpix7
4º 969,26
17
Trimestre 2017---

7020308170

B8000473220171384
SOLUCIONES
AVANZADAS
EN
INFORMATICA
APLICADA, S.L.
B65580417153
IMPULSA NUEVOS
MERCADOS S.L.
B96476536403
ELICLIMA, S.L.

TRIM. 363,00

13- des - POR DISEÑO Y PRODUCCIÓN 605,00
17
DE BOLETÍN ELECTRÓNICO
(DICIEMBRE)--12- des - TRABAJO REALIZADO EN 81,68
17
OFICINA DE TURISMO HORAS
DE TRABAJO OFICIAL DE 1
FRIGORISTA

15

B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B97756522MONTAJES
ELECTRICOS
ASELA,S.L.
B96509328-CEMAC
ORDENADORES,
S.L.

64

14- des - MANTENIMIENTO
17
TRIMESTRE PISCINA---

66

14- des - MANTENIMIENTO
17
TRIMESTRE
OFICINAS---

67

14- des - REVISION
ANUAL
LPC 332,75
17
GRUPO
ELECTROGENO
EDIFICIO OFICIANAS---

68

14- des - REVISION ANUAL GRUPO 332,75
17
LPC GRUPO ELECTROGENO
PISCINA RIBARROJA---

140

3.556,07

52711332RMARTINEZ
VAYA
RAMON
B97691380-SOLINT
QUATRE DISSENY
S.L.
B97983167-ROSA
GIL
PUBLICIDAD
S.L.
B98269574RESTAURANTE
CERVECERIA
MASIA
TRAVER,
S.L.
B98269574RESTAURANTE
CERVECERIA
MASIA
TRAVER,
S.L.
B98269574RESTAURANTE
CERVECERIA
MASIA
TRAVER,

76/17

14- des - Accesorios Telefonía Móvil17
Accesorios Telefonía MóvilAccesorios Telefonía MóvilAccesorios Telefonía Móvil
14- des - PROGRAMA RADIO BANDES
17
DE MUSICA PER A COM SON
RIBARROJA
15- des - PUBLICIDAD
INFOTÚRIA
17
DESEMBRE2017. RIBA-ROJA
DE TÚRIA--18- des - ANUNCIO especial navidad
17
levante - publicado domingo 17
diciembre--15- des - CENA TURISMO FERIA DE
17
COMERCIO

377/3

15- des - COMIDA FESTA DEL DUX
17

48,90

245/2

15- des - COMIDA POL
17
FEPEVAL

446

170464

171/2

4º 438,63

4º 363,00
EDIFICIO

85,00

226,88

598,95

55,40

INDUSTRIAL 41,90

16

S.L.
B98269574RESTAURANTE
CERVECERIA
MASIA
TRAVER,
S.L.
B46463550BRICOLAGES
MORENO, S.L.
B97054282COMPAÑIA
DE
EMPLEO
E
INTEGRACIÓN, SL
B97054282COMPAÑIA
DE
EMPLEO
E
INTEGRACIÓN, SL
B46807640
INSDAGAR S.L.
B98867187
EVEN AMBIENTAL
S.L.
B98588924
LLOP PROYECTOS
INTEGRALES S.L.
B46397923
CONSTRUCIONES
RUIZ TOMAS S.L.
B98697121
EISYE S.L.
73650881M
JOSE
LUIS
TARAZONA
ROSELLO
48312349k
AMPARO
MARTI
RAMIREZ

44

20- des - 12 MENUS COMIDAS
17

239,98

2017-FE-123

22- des - MATERIAL BRICOLAJE
17

241,14

1

26- des - Dinamizacion de Servicios en 5.999,18
17
Poligonos Industriales.---

2

26- des - Dinamizacion de Servicios en 5.999,18
17
Polígonos Industriales.---

700000712

21- des - Anexo carril
2017
crta.Valencia

0000056

19/
des Levantamiento
topográfico 2.178
/2017
barranco
moros
redacción
proyecto.
13/10/201 Impermeabilización
cubierta 7.161,82
7
casa molinero

17150

bici-alumbrado 5.457,69

27

13/07/201 Trabajos fontanería albergue
7

17-26

09/08/201
7
29/
des
/2017

12

RIB-12/2017

4.923,20

Legalización
instalación 2.117,50
albergue
Prestación servicios mes de 1.100
diciembre.

29/
des Prestación de servicios mes de 1.275
/2017
diciembre medio comunicación.
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SEGON: L'article 176.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) estableix "amb càrrec als crèdits de
l'estat de despeses de cada pressupost solament podran contraure's obligacions derivades
d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzen l'any
natural del propi exercici pressupostari. No obstant açò el disposat en l'apartat anterior,
s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les
obligacions següents:
a) Les que resulten de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que perceba les seues
retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l'entitat local.
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors,
prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establit en l'article 182.3 del TRLHL.
c) Les obligacions procedents d'exercici anteriors al fet que es refereix l'article 60.2 del
RD500/1990."
TERCER: Comprovades les factures incloses en la relació de la mateixa es desprèn que no es
tracten de despeses degudament adquirides.
No obstant açò l'anterior les factures emeses detallen les prestacions dutes a terme per diversos
proveïdors en l'exercici 2017 a favor d'aquest Ajuntament originant-se una obligació legal de
procedir a la seua tramitació, doncs en cas contrari es produiria un enriquiment injust per a
l'Administració .
QUART: Conforme a l'article 60.2 del RD500/1990, correspondrà al Ple de l'Entitat el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existisca dotació pressupostària,
operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera.
CINQUÈ:Vist que les factures estan conformades pel Regidor encarregat de l'Àrea o Servei de
l'equip de govern, implicant aquesta conformitat que el servei o subministrament ha sigut
realitzat.
SISÈ: En el moment d'aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial, cada despesa
inclosa en el mateix compta amb l'oportuna dotació pressupostària en l'exercici 2018.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- De conformitat amb l'establit en l'article 182 del TRLRHL "la gestió del pressupost de
despeses es realitzarà en les següents fases el contingut de les quals s'establirà
reglamentàriament: (...) c) Reconeixement o liquidació de l'obligació".
SEGON.- De conformitat amb l'article 58 del Reial decret 500/1990 "el reconeixement i liquidació
de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat
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derivat d'una despesa autoritzada i compromesa", assenyalant l'article 59 del mateix text legal
que "prèviament al reconeixement de les obligacions caldrà acreditar-se documentalment davant
l'òrgan competent la realització de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els
acords que en el seu moment van autoritzar i van comprometre la despesa. Les entitats locals
establiran en les bases d'execució del pressupost, els documents i requisits que, d'acord amb el
tipus de despeses, justifiquen el reconeixement de l'obligació".
TERCER.- De conformitat amb l'establit en la Base 6:
"(...) 1.-El reconeixement extrajudicial de crèdits és el mecanisme legalment habilitat que permet
aplicar despeses a un pressupost diferent al de la seua realització a fi de garantir el pagament
dels mateixos al proveïdor evitant l'enriquiment injust de l'administració.
Suposa una excepció al principi d'anualitat pressupostària.
(...)
3.-El centre gestor corresponent haurà d'acreditar, davant l'òrgan que haja de reconèixer les
obligacions, la realització de la prestació i el dret del creditor, oferint explicació suficient de les
raons que van donar lloc a la situació que es planteja.
4.-El reconeixement extrajudicial de crèdits pel Ple, s'aprovarà prèvia verificació per la
intervenció municipal de l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost al que
s'imputen les despeses..(...)"
QUART.- De conformitat amb l'establit en les bases d'execució del pressupost municipal (Base
21) tot acte de reconeixement de l'obligació ha de portar unit el corresponent document
acreditatiu de la prestació, entenent-se per tal, en el cas de despeses en béns corrents i serveis
"la presentació de factura".
CINQUÈ.- Pel Departament d'Intervenció s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que
consta dels següents documents:
-Índex de l'expedient.
-Memòria d'Alcaldia
-Informe d'intervenció amb Nº 36/2018
Per tot açò,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 10 vots a
favor (6 PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 9 en contra (6 del PP i 3 de Riba-roja
Pot), va acordar:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de les factures que es detallen amb càrrec
les aplicacions corresponents del pressupost municipal.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/625
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4.- 384/2018/GEN, ACORD RELATIU A LA CONTINUÏTAT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC D'AIGUA POTABLE, SANEJAMENT, DEPURACIÓ I CONTROL
D'ABOCAMENTS
PROPOSADA DE CONTINUACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ D'AIGUA POTABLE I
SANEJAMENT.
En data 16 de novembre de 2016 es va dictar Sentencia número 962/16 pel Tribunal de Justícia
de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciosos Administratiu, Secció Cinquena.
En aquesta Sentència s'estima el recurs d'Apel·lació interposat en nom d'AIGÜES DE
VALÈNCIA S. A. contra la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 1 de
València revocant la mateixa, i en conseqüència estimant el recurs contenciós administratiu,
interposat en nom d'AIGÜES DE VALÈNCIA S. A. contra l’acord Plenari de l'Ajuntament de Ribaroja de Túria de 30 de juliol de 2012 i contra els plecs de condicions rectores de la licitació per a
l'adjudicació mitjançant concessió del contracte per a la gestió del servei públic d'aigua potable i
sanejament, que s'anul·la i deixa sense efecte.
La referida Sentència ha sigut declarada ferma tal com consta en l'expedient.
Per providència d'Alcaldia de data 7 de març de 2017 en la qual se sol·licita Informe a l'Enginyer
Municipal a l'efecte de concretar els termes de l'execució així mateix se sol·licita Informe jurídic
que és emès per l'Advocat municipal, Sr. Aleixandre, el qual conclou que la fermesa de la
sentència implicarà anul·lar la licitació i l'adjudicació del contracte.
En l'Informe que obra en l'expedient emès per l'Enginyer Municipal es proposa donada la
complexitat de l'execució de la Sentència una continuïtat del servei per l'anterior adjudicatari fins
a fi de 2017.
Sobre la base del que antecedeix, el Ple va adoptar el següent Acord:
"PRIMER.-Adonar al Ple de la fermesa de la citada Sentencia número 962/16 del Tribunal de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciosos Administratiu,.
SEGON.- Disposar l'execució de la mateixa en els seus propis termes el que comporta conforme
assenyala l'Informe emès per l'Advocat municipal anul·lar la licitació i l'adjudicació del contracte
de gestió del servei d'aigua potable i sanejament.
TERCER.- Disposar la continuïtat del servei per part de la mercantil HIDRAQUA, tal com preveu
la Junta Consultiva de contractació administrativa en Informe 4/2016 fins a 31 de desembre de
2017 conforme la proposta de l'Enginyer municipal en el seu Informe.
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QUART.- Iniciar sense dilació un estudi sobre les diverses formes de gestió del servei a l'efecte
de determinar la més convenient als interessos municipals i una vegada determinada procedir a
portar a efecte la mateixa.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al TSJ, Sala del Contenciosos administratiu, Secció 5ª.
SISÈ.- Notificar el present acord a Hidraqua als efectes oportuns.
SETÈ.- Comunicar als Serveis Tècnics municipals i a Intervenció als efectes oportuns.
Així mateix, s'ha procedit a la creació d'una Comissió que estudie la possible municipalización
del servei tot i que aquesta Comissió encara no ha dictaminat sobre aquest tema.
Sobre la base de la citada Comissió es van sol·licitar Informes sobre aquest tema a la
Interventora Municipal, al Sotssecretari i a l'Enginyer. Els quals obren en l'expedient.
Consta així mateix Informe jurídic de la Secretària en relació a la regulació legal i tràmits a dur a
terme en el cas que s'opte per una gestió indirecta del servei a través d'un contracte
administratiu.
Atès que encara no s'ha determinat la forma de gestió del servei procedeix prorrogar novament
la continuació del servei actual. Si bé, a l'efecte de complir la Sentència citada ut supra aquesta
pròrroga ha de ser definitiva.
Sobre la base del que antecedeix, El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el
Diari de Sessions, per 14 vots a favor (6 PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV i 6 del PP) i 5 en contra
(2 de Ciutadans i 3 de Riba-roja Pot), va acordar:
PRIMER.- Disposar la continuïtat del servei per part de la mercantil HIDRAQUA, tal com preveu
la Junta Consultiva de contractació administrativa en Informe 4/2016 per un termini de 9 mesos
no podent establir-se nova pròrroga excepte causa de força major.

SEGON.- Disposar que en el termini màxim d'un mes la Comissió creada a aquest efecte
dictamine sobre la manera més convenient per a l'interès públic de gestionar el servei.
TERCER.- Una vegada establida la forma de gestió adoptar un calendari on consten les diferents
fases del procediment que conduïsca a la prestació del servei bé per mitjans propis o bé
mitjançant contracte administratiu, de manera que es garantisca que estiga finalitzat en el termini
de 9 mesos des de l'adopció del present acord i remetre aquest calendari al TSJ, Sala del
Contenciosos administratiu, Secció 5ª.
QUART.- Notificar a Intervenció, Tresoreria i Departament d'Activitats als efectes oportuns.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la Mercantil HIDRAQUA .
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Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/626

5.- 284/2018/AC, PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CREACIÓ DE L'OFICINA D'ATENCIÓ Al
LICITADOR.
PROPOSTA D'ACRORD SOBRE LA CREACIÓ DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL LICITADOR.
En la Societat de la Informació en la qual vivim, les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions (d'ara endavant, TIC) exerceixen un paper fonamental en la vida política, social,
econòmica, laboral i d'oci tant en el Sector Privat com en el Sector Públic. I, precisament en
l'àmbit públic, la implementació de les TIC en tots els tràmits i gestions que es facen en, des de, i
pels diferents organismes i ens que componen el sector públic és conegut com a «Administració
electrònica».
I és precisament en aquest marc i fruit de les demandes dels ciutadans protagonistes de la
Societat de la Informació en el qual han vist recentment la llum dues noves normatives que
vénen a completar l'ordenament jurídic en matèria d'Administració electrònica la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques com en la Llei
40/2015.
Com a conseqüència de l'entrada en vigor d'aquestes lleis l'Ajuntament de Riba-roja de Túria va
aprovar un ambiciós Pla d'implantació de l'Administració electrònica en la Junta de Govern Local
de 14 de novembre de 2016 del que es va adonar al Ple en sessió celebrada el 15 de desembre
de 2016.
Dins d'aquest Pla es contemplaven objectius organitzatius, normatius i procedimentals i
d'adaptació de la tecnologia interna el termini d'execució de la qual se circumscrivia al primer
trimestre de 2017. Dits objectius estan pràcticament aconseguits i implantats.
Així mateix, es preveia una segona fase relativa a la millora de canals de comunicació i
tecnologia externa la temporalització de la qual es fixava per al segon trimestre de 2017..
Una vegada complits els objectius de Back Office resulta convenient anar endinsant-se en els
objectius relatius al Front Office i un molt important és el relatiu a la licitació electrònica.
La licitació electrònica és la fase de la contractació pública electrònica que permet simplificar la
relació de les Administracions amb els licitadors en el ¨Front Office" la cara visible de
l'administració. El procés es realitza de manera electrònica, des de la publicació de plecs i
presentació d'ofertes a l'adjudicació definitiva, amb els avantatges que açò comporta: reducció
de temps, despeses, preu d'adjudicació, augment de la transparència, de la concurrència i amb
plenes garanties legals de compliment de la normativa vigent.
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Respecte a la regulació normativa sobre aquest tema hem de citar:
PRIMER.- La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública per la
qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, i la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer, imposa la
tramitació electrònica de tots els expedients de licitació dels poders adjudicadors de la Unió
Europea a tot tardar a mitjan 2018. En elles es preveu un altre termini de transposició general,
que expira el 18 d'abril de 2016. Aquesta transposició es durà a terme en breu una vegada
s'aprove la nova Llei de Contractes del Sector Públic el Projecte del qual es troba en tramitació.
SEGON.- La, per poc temps, vigent Llei de Contractes del Sector Públic, Reial decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, contempla un complit tractament de la i-contractació, i insisteix en la utilització de mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics no solament en la seua Disposició Addicional 19ª, precepte
dedicat expressament a açò, sinó al llarg de tot el seu articulat. A manera de resum, els aspectes
clau que regula el TRLCSP en relació a la contractació electrònica són els següents. Subasta
electrònica, sistemes dinàmics de contractació, perfil de contractant, Registres oficials de
licitadors i empreses classificades, plataforma de contractació del sector públic, etc.
TERCER.- La nova Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 9/2017 de 8 de novembre que
entrarà en vigor el pròxim 9 de març de 2018 estableix l'obligatorietat de l'ús de mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments de contractació.
Sobre la base de dits antecedents, l'Ajuntament Ple adoptà acord en sessió ordinària celebrada
el 3 d'abril de 2017 en el qual es regulava l'aplicació de la tramitació electrònica en els
expedients de licitació de l'Ajuntament.
En el mateix sentit, es contemplava l'aplicació de la licitació electrònica en el Decàleg per una
contractació transparent i eficient aprovat pel Ple en sessió celebrada el 2 d'octubre de 2017.
És per açò, que l'Ajuntament ja està aplicant la utilització de mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics en els procediments de contractació, que no obstant açò serà obligatòria a partir del
pròxim 9 de març.
No obstant açò, malgrat els múltiples avantatges que porta l’aplicació de la licitació electrònica ja
que suposa un increment en l'eficàcia, eficiència, transparència, disminució de costos...etc
l'Ajuntament és conscient que en un primer moment pot ser dificultós per a les xicotetes i mitges
empreses que manquen de personal administratiu o informàtic, l'adaptar-se a aquest canvi,
Per açò i tal com s'especificava en el Decàleg aprovat pel Ple municipal, l'Ajuntament vol
guanyar en transparència i eficàcia però sense deixar al marge a aquelles xicotetes empreses a
les quals en un primer moment la utilització d'aquests mitjans electrònics els puga resultar més
complicat.
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Per açò, es vol col·laborar i facilitar al màxim als licitadors l'accés a la licitació electrònica de
manera que es puga garantir una concurrència i competència real sense que la bretxa digital o
que la falta de mitjans puga arribar a ser un inconvenient per a presentar una oferta.
Sobre la base del que antecedeix,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 16 vots a
favor (6 PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 6 del PP) i 3 en contra de Riba-roja Pot,
va acordar:
PRIMER.- Crear l'OFICINA D'ATENCIÓ AL LICITADOR de l'Ajuntament de Riba-roja; la qual
facilitarà i assistirà als licitadors a donar-se d'alta en la plataforma electrònica i ajudarà a resoldre
qualsevol dubte que puga plantejar-se en el procés de presentació de pliques o ofertes
electròniques.
SEGON.- Aquesta Oficina estarà situada en el Departament de Secretaria i serà atesa per
empleats públics d'aquest Departament.
TERCER.- L'horari d'atenció d'aquesta Oficina serà els dimecres de 17:00 a 19:00 hores sense
necessitat de cita prèvia i de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores prèvia cita. Les cites es
podran sol·licitar per telèfon o per correu electrònic a l'adreça que s'indicarà en la pàgina web
municipal.
QUART.- En la mesura en què els mitjans informàtics ho permeten i s'observara que existeix
aquesta demanda es podrà destinar un ordinador en aquesta Oficina destinat a l'ús general de
qualsevol licitador que vulga presentar la seua oferta.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Registre d'Entrada i als diferents serveis municipals a
l'efecte de que puguen informar de l'existència d'aquesta Oficina.
SISÈ.- Comunicar a la OSIC als efectes oportuns.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
VUITÈ.- Publicar en la pàgina web municipal.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/627

6.- 306/2018/GEN, NUL·LITAT PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UE 1, 3 I 4 DEL
SECTOR GALLIPONT EN RELACIÓ AMB LA PARCEL·LA ESPORTIVA PRIVADA.
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ASSUMPTE: INFORMACIÓ URBANISTICA I DE TITULARITAT DE LA PARCEL·LA ESPORTIVA
PRIVADA DE L'O.I. GALLIPONT 1
(Ref Cadastral 0317501YJ1801N)
Vist el requeriment de la REGIDORIA D'URBANISME, referent a la parcel·la Esportiva Privada de la
Unitat d'Execució nº 1 del sector Gallípont (Santa Mónica), amb referència cadastral
0317501YJ1801N.
Vist l'informe de l'Arquitecte municipal de data 19 de gener de 2018.
ANTECEDENTS DE FET
Primer: Les dades cadastrals de la parcel·la són els següents:
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Segon: L'ordenació urbanística d'aquesta parcel·la i de tot el seu entorn va quedar fixada amb
l'aprovació definitiva, en sessió de 27 de setembre de 1990, del Pla Parcial del sector N-1 "Gallipont".
En aquest Pla Parcial la parcel·la va quedar qualificada com a "Zona Esportiva i Club Social", amb
una superfície de 15.620 m2 (segons els plànols d'ordenació i les Normes Urbanístiques), com a Parc
Esportiu dins dels serveis d'interès públic i social per a l'acompliment dels estàndards dotacionals
(segons la memòria justificativa).
En cap d'aquests documents es fa referència a l'ús o titularitat privada d'aquesta parcel·la dotacional,
per la qual cosa, s'ha d'entendre que la titularitat de la parcel·la dotacional era pública.
L'article 13.2 del llavors vigent Reial decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana establia que els Plans Parcials d'Ordenació havien de
contenir, entre unes altres, les determinacions de l'assenyalament de reserves de terrenys per a parcs
i jardins públics, zones esportives públiques i d'esbarjo i expansió.
I, en el mateix sentit s'expressava l'article 45.c) del Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre
Règim del Sòl i Ordenació Urbana.
Per tant, a més de que el Pla Parcial determinava el caràcter públic d'aquest equipament, no haguera
sigut urbanísticament correcte establir la titularitat privada del mateix.
Tercer: Per acord plenari de 3 de març de 1995 es va aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació de la unitat d'execució nº 1 de la urbanització Gallipont.
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Aquesta reparcel·lació diu en la seua memòria, de forma errònia, que el Pla Parcial "contempla a més
una Zona Esportiva d'ús privat, amb una superfície de 15.748 m2", afegint que "la zona esportiva per
ser homogènia s'adjudicarà proporcionalment als drets dels propietaris".
En conseqüència, es va generar la parcel·la d'Equipament Esportiu (finca registral nº 20.728),
adjudicant-se el 27,65% de la seua titularitat de manera proporcional als titulars de les parcel·les
edificables en aquesta unitat d'execució del pressupost, els documents i requisits que, d'acord amb el
tipus de despeses, justifiquen el reconeixement de l'obligació".
Per acord plenari de 27 de setembre d'1.995 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació
de la unitat d'execució nº 3 i per acord plenari de 29 de juliol d'1.999 es va aprovar definitivament el
projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució nº4. En virtut d'açò, es van assignar les quotes de
participació proporcionals a les parcel·les de resultat d'aquestes unitats d'execució.
La unitat d'execució nº 2 encara no ha sigut objecte de reparcel·lació, figurant la titularitat registral
d'aquest 16,27% a nom de l'ajuntament temporalment.
En el cadastre solament s'ha produït l'assignació de titularitats als propietaris de la unitat d'execució 1.
Quart: El Pla General d'Ordenació Urbana de Riba-roja de Túria de Túria, aprovat definitivament el 23
d'octubre de 1.996, va mantenir l'ordenació de la parcel·la com a Equipament Esportiu públic (els de
titularitat privada vénen grafiats amb un asterisc).
Cinquè: La titularitat mancomunada de la parcel·la esportiva, amb més de 300 titulars finals, en la
pràctica, converteix la parcel·la en inservible, ja que l'exercici dels drets i obligacions sobre la mateixa
necessiten un règim de majories o consensos difícilment assolibles.
La solució perquè la parcel·la aconseguisca la seua finalitat última de dotar d'un equipament esportiu i
d'esplai a la zona, solament sembla possible si la titularitat passa a ser pública.
A aquests fets li resulten d'aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
Primer: L'Article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, diu que són nuls de ple dret els següents actes:
• e) Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establit o de les normes que
contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
• f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen
facultats o drets quan es manquen dels requisits essencials per a la seua adquisició.
A més, l'article 37.2, estipula que són nul·les les resolucions administratives que vulneren l'establit en
una disposició reglamentària
Segon: En el present cas, la modificació del caràcter públic de la parcel·la d'equipament esportiu a
privat s'hauria d'haver realitzat, de ser possible, mitjançant una modificació del pla parcial del
procediment del qual s'ha prescindit totalment, mai a través del projecte de reparcel·lació. A més, els
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propietaris han adquirit, amb l'aprovació d'aquests projectes, el dret a una quota part de la parcel·la
esportiva quan mancaven dels requisits essencials per a resultar adjudicataris de la mateixa.
I, finalment, els actes administratius pels quals s'aproven els projectes de reparcel·lació vulneren
l'establit en el Pla Parcial i Pla General, que són disposicions generals.
Tercer: L'article 106.1 de la Llei 39/2015 estipula que les Administracions Públiques, en qualsevol
moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'interessat, i previ dictamen favorable del Consell d'Estat
o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, si ho hi hagués, declararan d'ofici la nul·litat
dels actes administratius que hagen posat fi a la via administrativa o que no hagen sigut recorreguts
en termini, en els supòsits previstos en l'article 47.1.
Quart: En relació a la competència per a acordar la iniciació i resoldre el procediment de revisió d'ofici
aquesta correspondrà a l'òrgan que siga competent per raó de la matèria, en virtut del que es disposa
en els article 21.1k) i 22.2 j) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Cinquè: Els actes que han de ser declarats nuls són:
Acord plenari de 3 de març de 1995 , pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 1 del sector
Gallipont.
Acord plenari de 27 de setembre d'1.995, pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 3 del
sector Gallipont.
Acord plenari de 29 de juliol d'1.999, pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 4 del sector
Gallipont.
Tots ells, quant a l'assignació de la parcel·la d'equipament esportiu, cadastral amb referència
0317501YJ1801N, finca registral nº 20.728, als propietaris de manera proporcional en lloc d'adjudicarla a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria per tractar-se d'un sòl dotacional públic en virtut de l'instrument
d'ordenació que serveix de fonament als projectes de reparcel·lació.
Sisè: Són interessats en el procediment els que figuren com a titulars registrals de la referida finca nº
20.728 i els titulars cadastrals d'aquesta parcel·la dotacional i, per extensió, de qualsevol altra
parcel·la cadastral situada en el sector Gallipont.
Setè: Segons els projectes de reparcel·lació la titularitat de la parcel·la d'equipament privat hauria de
repartir-se proporcionalment a la titularitat de les pròpies parcel·les lucratives. No obstant açò,
aquesta titularitat en tots els casos no s'ha anat transmetent paral·lelament a la de les parcel·les
privades. Quant a la titularitat cadastral ha ocorregut alguna cosa semblant, trobant-nos en aquests
moments amb una discrepància entre la titularitat cadastral i la titularitat registral i, en tots dos casos,
respecte de la titularitat que es derivaria dels projectes de reparcel·lació.
En aquesta situació els rebuts d'IBI són exigits a alguns titulars que en realitat no són propietaris i
que, a més, en virtut del resultat del procediment de revisió que s'inicie, van a veure modificada la
seua situació tributària de manera substancial.
Vuitè: Consta en l'expedient Informe Jurídic de la Secretària General on s'estableix la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
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Sobre la base del que antecedeix,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 10 vots a favor (6
PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 9 abstencions de (6 del PP i 3 de Riba-roja Pot), va
acordar:
PRIMER: Iniciar el procediment de declaració de nul·litat dels següents actes:
Acord plenari de 3 de març de 1995 , pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 1 del sector
Gallipont.
Acord plenari de 27 de setembre d'1.995, pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 3 del
sector Gallipont.
Acord plenari de 29 de juliol d'1.999, pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 4 del sector
Gallipont.
Tots ells, en quant a l'assignació de la parcel·la d'equipament esportiu, cadastral amb referència
0317501YJ1801N, finca registral nº 20.728, als propietaris de manera proporcional en lloc d'adjudicarla a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria com va haver d'haver-se fet per tractar-se d'un sòl dotacional
públic en virtut de l'instrument d'ordenació que serveix de fonament als projectes de reparcel·lació.
SEGON: Notificar el present acord als titulars registrals de la finca nº 20.728 i als titulars cadastrals de
totes la parcel·les incloses en el sector Gallipont (UE/s 1, 2, 3 i 4), concedint-los tràmit d'audiència per
termini de 15 dies perquè al·leguen el que als seus interessos convinga.
TERCER: Suspendre cautelarment la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles de la parcel·la
cadastral 0317501YJ1801N fins que es resolga definitivament aquest procediment.
QUART: Conclòs el tràmit d'audiència es procedirà a la contestació de les al·legacions, si les hi
haguera, a formular proposta de resolució i remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu instant el
preceptiu dictamen; el qual té caràcter vinculant.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/628

7.- 362/2018/GEN, ACORDS QUE PROCEDISQUEN EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER ALS CONSERVATORIS
MUNICIPALS DE MÚSICA I DANSA; I L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA.
PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE MODIFICACION DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERVATORI I ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA I DANSA.
Vista la proposta de les Regidories d'Educació i Hisenda de data 22 de gener de 2018 sobre
modificació de l'Ordenança Fiscal Municipal reguladora de la Taxa per la prestació dels Serveis de
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Conservatori i Escola Municipal de Música i Dansa; en la qual s'assenyala la necessitat de modificar
tant l'art. 4.5, com l'Annex V de la citada ordenança, en tant que tots dos regulen la quantia de les
taxes per la prestació de Cursos, Jornades i/o tallers organitzats pels Conservatoris o per l'Escola
Municipal de Música i Dansa; i açò atès que en aquest Annex V, no estan incloses les taxes que han
d'abonar en inscriure's els participants en el Concurs Internacional de Dansa "Ciutat de Riba-roja",
sent necessari regularitzar tal circumstància, com així mateix sent necessari que les modalitats de
taxes regulades per l'article 4.5 de l'esmentada ordenança fiscal, donen resposta a les necessitats
actuals de tots dos centres educatius per a organitzar activitats que requerisquen el pagament d'una
taxa.
Atenent que és legalment obligatori disposar d'ordenança fiscal per al cobrament de taxes i sent
voluntat municipal facilitar el desenvolupament d'activitats complementàries i extraescolars en els
Conservatoris i Escola Municipal de Música i Dansa així com unes altres, d'oferta formativa pròpia,
destinades a qualsevol alumnat i públic en general.
Vist l'informe Jurídic emès per les responsables dels departaments d'Intervenció, Secretària i
Tresoreria Municipal, així com l'Estudi de costos, tots dos de data 24 de gener de 2018, En virtut de
tot l'exposat;
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 10 vots a favor (6
PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), 3 en contra de Riba-roja Pot i 6 abstencions del PP,
va acordar:
1º.- Aprovar provisionalment la nova redacció dels arts. 4.5 i Annex V de l'Ordenança Fiscal
Municipal reguladora de la Taxa per la prestació dels Serveis de Conservatori Municipal de Música i
Dansa i Escola municipal de Música i Dansa, que queden redactats de la següent forma;
"Article 4.5”. Taxes per Concursos, Cursos i altres activitats.
Les taxes per drets d'inscripció en el Concursos Internacional de Dansa i per la prestació de Cursos,
Classes Magistrals, Jornades, Seminaris, Tallers, Activitats complementàries i extraescolars
organitzats pels Conservatoris o per l'Escola Municipal de Música i Dansa seran les establides en
l'Annex V.
ANNEX V TAXES PER CONCURSOS, CURSOS I ALTRES ACTIVITATS
¬ Concurs Internacional de Dansa
•
Inscripció en la Modalitat Individual: 30 €
•
Inscripció en la Modalitat Grups: 100 €
¬ Cursos d'Estiu
•
Alumnat del centre 72 €
•
Alumnat d'altres centres 120 €
¬ Cursos, seminaris, jornades, tallers i classes magistrals
Tipus A: Desenvolupada amb personal docent del centre
•
Tipus A (alumnat d'altres centres) 35,00 €
•
Tipus A (alumnat del centre) 21,00 €
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Tipus B: Desenvolupada amb personal del centre i professors convidats
• Tipus B (alumnat d'altres centres) 50,00 €
• Tipus B (alumnat del centre) 30,00 €
Tipus C: Desenvolupada amb professors convidats destinades a l'alumnat de nivell professional o
superior (nova)
• Tipus C (alumnat d'altres centres) 75,00 €
• Tipus C (alumnat del centre) 45,00 €
Tipus D: Desenvolupada amb professors convidats destinades a l'alumnat de nivell elemental (nova)
• Tipus D (alumnat d'altres centres) 40,00 €
• Tipus D (alumnat del centre) 24,00 €
¬ Altres activitats complementàries i extraescolars
¬
¬ Tipus I: activitats que requerisquen el pagament del transport: 5,00 €
¬ Tipus F: activitats que requerisquen el pagament d'entrada 10,00 €
¬ Tipus G: activitats que requerisquen allotjament: 25,00 €
Les taxes regulades com a tipus I, F i G són acumulables entre si, en atenció als serveis que
s'incloguen en les mateixes."
2- Aprovar els informes tècnics-jurídics i econòmics que s’ajunten a l'expedient de la present
Ordenança Fiscal.
3- Sotmetre l'acord provisional a informació pública per un període de 30 dies hàbils com a mínim, en
el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a més en un diari dels de
major difusió de la província. Si no s'hagueren presentat reclamacions, s'entendrà definitivament
aprovat l'acord fins llavors provisional.
4.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la
Província, així com del text íntegre de l'Ordenança modificada, començant a aplicar-se a partir de la
seua aprovació definitiva.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/629

8.- Ratificar acord de la Junta de Govern Local de data 31/01/2018 sobre sol·licitud a la
Vicepresidència i Consellería d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la subvenció per a impulsar
l'elaboració d'un Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social corresponent a l'exercici 2018.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat dels
membres presents, va acordar ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 31 de gener de
2018 i que es transcriu íntegrament a continuació:
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“491/2018/GEN, SOL·LICITUD A la VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERÍA D'IGUALTAT I
POLÍTIQUES INCLUSIVES DE LA SUBVENCIÓ PER A IMPULSAR L'ELABORACIÓ D'UN PLA
MUNICIPAL D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL CORRESPONENT A l'EXERCICI 2018.
Vista la Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Consellería d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions per a impulsar
l'elaboració de plans municipals d'inclusió i cohesió social, publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, nº 8218, de data 23 de gener de 2018.
Vist que l'Ajuntament de Riba-roja considera convenient per als interessos municipals sol·licitar
aquesta subvenció per a impulsar l'elaboració d'un pla municipal d'inclusió i cohesió social.
Considerant que de conformitat amb la Resolució d'Alcaldia nº 1583/2015 de 22 de juny s'atribueix a
la Junta de Govern Local la competència per a la sol·licitud de subvencions.
La Junta de Govern Local en votació ordinària i per unanimitat de tots els seus membres acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a la Vicepresidència i Consellería d'Igualtat i Polítiques Inclusives la subvenció
per a impulsar l'elaboració d'un Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social corresponent a l'exercici
2018.
SEGON.- Autoritzar i impulsar l'elaboració d'un Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social corresponent
a l'exercici 2018.
TERCER.- Permetre l'accés a la plataforma autonòmica d'interoperabilitat.
QUART.-Comunicar aquest Acord al Departament de Benestar Social perquè inicie els tràmits
oportuns per a formalitzar aquesta sol·licitud.
CINQUÈ.- Facultar a l'Alcalde, tan àmpliament en dret com siga possible, per a subscriure els
documents necessaris a l'efecte de fer efectiva aquesta sol·licitud.
SISÈ.- Ratificar aquest acord pel Ple municipal en la primera sessió que aquest celebre.”
Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/630

9.- 5/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR EN SUPORT I DEFENSA
DE LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN SUPORT I DEFENSA DE LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE
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El Grup Municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, conforme al previst en el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja elevar al Ple
Municipal la següent Moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal, que va entrar en vigor l'1 de juliol de 2015, va introduir en la nostra
legislació la presó permanent revisable.
Es tracta d'un instrument que existeix en molts països del nostre entorn, en governs de tot tipus de tall
polític; és una institució coherent, que s'incorpora bé al nostre model de garanties i té perfecte encaix
penal.
La presó permanent revisable, ho assenyala clarament l'Exposició de Motius d'aquesta Llei, no
renuncia a la reinserció del penat, doncs una vegada complida una part mínima de la condemna, "un
Tribunal haurà de valorar novament les circumstàncies del penat i del delicte comès i podrà revisar la
seua situació personal".
La previsió d'aquesta revisió judicial periòdica de la situació personal del penat, idònia per a poder
verificar en cada cas el necessari pronòstic favorable de reinserció social, diu l'Exposició de Motius,
"allunya tot dubte de inhumanidad d'aquesta pena, en garantir un horitzó de llibertat per al
condemnat". Una vegada complit el temps mínim de la pena, "si el Tribunal considera que no
concorren els requisits necessaris perquè el penat puga recuperar la llibertat, es fixarà un termini per
a dur a terme una nova revisió de la seua situació; i si, per contra, el Tribunal valora que compleix els
requisits necessaris per a quedar en llibertat, s'establirà un termini de llibertat condicional en el qual
s'imposaran condicions i mesures de control orientades tant a garantir la seguretat de la societat, com
a assistir al penat en aquesta fase final de la seua reinserció social".
Afig l'Exposició de Motius que "la pena de presó permanent revisable no constitueix, per açò, una sort
de «pena definitiva» en la qual l'Estat es desentén del penat. Al contrari, es tracta d'una institució que
compatibilitza l'existència d'una resposta penal ajustada a la gravetat de la culpabilitat, amb la finalitat
de reeducació a la qual ha de ser orientada l'execució de les penes de presó".
Igualment assenyala que "es tracta, en realitat, d'un model estès en el Dret comparat europeu que el
Tribunal Europeu de Drets Humans ha considerat ajustat a la Convenció Europea de Drets Humans,
doncs ha declarat que quan la llei nacional ofereix la possibilitat de revisió de la condemna de durada
indeterminada amb vista a la seua commutació, remissió, terminació o llibertat condicional del penat,
açò és suficient per a donar satisfacció a l'article 3 del Conveni (cf. SSTEDH 12-2-2008, cas Kafkaris
vs. Xipre; 3-11-2009, cas Meixner vs. Alemanya; 13-11-2014, cas Affaire Bodein vs. França; 3-22015, cas Hutchinson vs. Regne Unit)".
Malgrat tot açò, diversos grups parlamentaris van presentar recurs d'inconstitucionalitat, recurs que el
Tribunal Constitucional va admetre a tràmit al juliol de 2015. L'admissió a tràmit no suposa
pronunciament algun sobre el fons de l'assumpte, si bé alguns pretenen la derogació d'aquesta
mesura sense esperar el pronunciament del Tribunal Constitucional.
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Així, el 4 d'octubre de 2016 el Ple del Congrés dels Diputats va debatre i va aprovar per majoria dels
Grups Parlamentaris Basc (EAJ-PNB), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal d'Units
Podemos-En ComúPodem-En Marea, Mixt i l'abstenció de Ciutadans, i només amb el vot en contra
del Grup Parlamentari Popular, la Proposició no de Llei per a la Derogació de la Pena de Presó
Permanent Revisable.
I més recentment, el passat 10 de novembre, ha sigut admesa a tràmit una Proposició de Llei de
Modificació de la L.O. 10/1995 del Codi Penal (Orgànica), que pretén derogar la presó permanent
revisable i que va comptar amb l'únic vot en contra del Grup Popular.
Després d'aquests fets i actuacions, són multitud els ciutadans que han manifestat el seu suport a la
pena de presó permanent revisable com a mitjà per a garantir la seguretat, els drets i llibertats de tots
els espanyols.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
PRIMER.- El seu suport a la figura de la presó permanent revisable incorporada a l'ordenament jurídic
espanyol per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995,
de 23 de novembre, del Codi Penal.
SEGON.- Instar als diferents Grups Parlamentaris amb representació en el Congrés dels Diputats al
fet que reconsideren la seua postura sobre la derogació de la presó permanent revisable.
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords al Ministre de Justícia, als Grups Polítics del Congrés,
Senat i de les Corts Valencianes i a la Junta de Govern de la FEMP.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 5 vots a favor del
PP (la Sra. Ruiz s'absenta durant el moment de la votació), 11 en contra (6 PSOE, 1 Compromís, 1
EUPV i 3 de Riba-roja Pot) i 2 abstencions de Ciutadans, va acordar desestimar la proposta
presentada.
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/631

10.- 9/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, MOCIÓ DE RIBA-ROJA PUGUES SOBRE
L'HABILITACIÓ DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES EN LES REGIDORIES D'EDUCACIÓ I
ESPORTS PER A ATENDRE LES SOL·LICITUDS DE PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ MOCIÓ SOBRE L'HABILITACIÓ DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES
EN LES REGIDORIES D'EDUCACIÓ I ESPORT PER A ATENDRE LES SOL·LICITUDS DE
PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
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El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el previst en la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i
el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria,
presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tal com indica la LOMCE en el seu preàmbul, l'educació és la clau de la transformació social cap a un
model de societat més oberta, global i participativa, per això el sistema educatiu ha de possibilitar tant
l'aprenentatge de coneixements com el desenvolupament de l'alumne/a en l'aspecte físic i creatiu. És
necessari adquirir des d'edats primerenques, competències trasversales que desenvolupen el
pensament crític, la creativitat, la capacitat de comunicar així com actituds de confiança individual,
entusiasme constància i acceptació.
La Llei d'Educació indica que solament un sistema educatiu de qualitat, inclusiu i integrador garanteix
la igualtat d'oportunitats i fa efectiva la possibilitat de que cada alumne/a desenvolupe al màxim les
seues potencialitats, l'educació suposa per tant facilitar el desenvolupament personal i la integració
social. L'educació i especialment l'escola pública han de trobar la seua principal raó de ser en la lluita
contra les situacions d'injustícia o de degradació.
La Constitució, en el seu article 27.2 estableix que "L'educació tindrà per objecte el ple
desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i
als drets i llibertats fonamentals".
L'informe de la UNESCO de la Comissió per al segle XXI (Jacque Delors) indica que "les activitats
d'oci es vénen consolidat com un clar referent de desenvolupament social, la qual cosa les converteix
en un desafiament per a les institucions públiques i privades en la cerca de la igualtat d'oportunitats
per a l'aprofitament del temps lliure com un context lúdic-formatiu".
En definitiva, el compromís amb una educació de qualitat com a suport de la igualtat i la justícia social
ha de comprometre a les institucions públiques per a crear les condicions que permeten que tots els
alumnes/as puguen adquirir i expressar els seus talents.
Prenent com a referència els textos legislatius i l'informe esmentat i tenint coneixement de l'existència
de sol·licituds presentades en la Regidoria de Benestar Social per part de pares d'alumnes en situació
de vulnerabilitat social, que demanen ajudes perquè els seus fills puguen realitzar activitats esportives
i culturals que no poden ser ateses per no haver-se establit els llits administratius per a ser ateses,
presentem al Ple els següents:
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a favor (2
de Ciutadans, 6 del PP i 3 de Riba-roja Pugues), 7 en contra (6 PSOE, 1 Compromís) i 1 abstenció
d'EUPV, va acordar:
1.
Que des de les Regidories d'Educació i Cultura així com la d'Esports i Joventut, s'articule un
dels procediments proposats per la Tresoreria municipal, per a poder atendre les sol·licituds d'ajuda
que formulen les famílies en situació de vulnerabilitat social, per a la pràctica d'activitats esportives i
culturals en Riba-roja.
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2.
Que per la Regidoria de Benestar Social, es realitzen els informes pertinents a cada sol·licitud
indicant si la família o el menor reuneixen els requisits de vulnerabilitat social.
3.
Que en els pressupostos del 2018, les regidories d'Educació i Cultura i Esports i Joventut,
creen una partida pressupostària per a atendre aquestes sol·licituds d'ajuda.
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/632

11.- 10/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT PER A LOCALITZAR I
PROTEGIR ELS REFUGIS ANTIAERIS DEL CASC URBÀ DE RIBA-ROJA
Proposta de Resolució per a localitzar i protegir els refugis antiaeris del casc urbà de Riba-roja.
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el previst en la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i
el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria,
presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
He donat l'ordre de bombardejar València aquesta nit amb els avions de Palma. Cal aprofitar el
moment per a aterrorizar a l'enemic.
26/08/1937.
Galeazzo Ciano.
Ministre d'Exteriors Italià durant la Guerra Civil espanyola.
Amb aquesta deleznable frase, el feixista Ciano va arreplegar en el seu famós diari el moment en el
qual va ordenar bombardejar València en plena guerra civil espanyola. Els feixistes havien descobert
només uns mesos abans el devastador efecte dels bombardejos sobre les ciutats, en destruir el poble
de Guernica, i ara calia estendre el terror a la resta de població civil. La proximitat de València a l’illa
de Palma, controlada pels feixistes, va convertir a tots els pobles valencians en un possible objectiu
d'atac.
Riba-roja, com moltes altres poblacions, es va preparar davant els atacs de l'exercit feixista amb la
construcció de refugis en l'escola i altres llocs del poble que permeteren la supervivència de la
població civil davant l'ofensiva italiana afavorida per Franco.
Segons el relat de persones que van viure la guerra civil, existeixen més refugis en el casc urbà de
Riba-roja a part del conegut de l'escola Cervantes. Així, D. José Luján Noguera, veí i usuari en la
seua infantesa dels mateixos, ens ha assenyalat l'existència d'almenys 4 refugis i túnels situats en els
carrers: Carreró de l'església, Retor Teresí, Garelli i Pastor, Mestre Salvador Ferrandis, Trinquet i
Mercat.
Encara que no hi ha xifres concretes del nombre de morts a Espanya pels bombardejos, els
historiadors estimen que van ser al voltant dels 10000, amb el que en honor a ells, i a molts altres que
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van morir per altres causes en la guerra, hem de situar físicament aqueixos llocs de defensa civil que
formen part viva de la història de Riba-roja.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 13 vots a favor (6
PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 3 de Riba-roja Pot) i 6 abstencions del PP, va
acordar:
1.
Donar publicitat al fet que l'Ajuntament pretén realitzar la cerca d'antics refugis de la guerra
civil en el casc urbà de la ciutat i que per a açò sol·licita els testimonis de quants hagueren pogut
conèixer de la ubicació dels mateixos.
2.
Realitzar un catàleg en el qual s'arrepleguen coordenades, extensió i planimetria bàsica,
mitjançant l'ús de tècniques no intrusives com el Georradar, dels llocs utilitzats com a refugi antiaeri
en Riba-roja usant per a açò els testimonis de D. José Luján Noguera i tots els altres es pogueren
reproduir del primer punt de l'acord.
3.
Enviar a la secció de Patrimoni de la Consellería de Cultura el catàleg realitzat perquè puga
ser protegit el més prompte possible.
4.

Realitzar la valoració pressupostària de la recuperació d'aquells refugis situats en sòl públic.

Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/633

12.- 6/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'ESQUERRA UNIDA ACORD CIUTADÀ, PER
LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ I SEGUIMENT SOBRE LA CENTRAL
NUCLEAR DE COFRENTS.
PROPOSTA DE RESSOLUCIÓ, PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ I
SEGUIMENT SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTS
Rafael Gómez Muñoz, en representació del grup municipal Esquerra Unida Acord Ciutadà, de
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a l'empara de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució per a incloure-la en
l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que és convoque, i als efectes del seu debat i
votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El proppassat any 2017 la central nuclear de Cofrents va sofrir fins a 8 incidents catalogats oficialment
de baixa intensitat, que varen desembocar en una parada tècnica de fins a 75 dies per a solucionar el
trencament d'una de les vàlvules del sistema de refrigeració. Tan sols 25 dies després, el 5 de gener,
s'inaugurava l'any amb una parada d'urgència, camuflada com a programada en ser notificada amb
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48 hores d'antelació al Consell de Seguretat Nuclear espanyol, per una fuga en el sistema hidràulic
que introdueix en el nucli del reactor nuclear les barres de control (els components necessaris per a
aturar la reacció evitant una catàstrofe atòmica). Aquestes barres, en la central nuclear de Cofrents,
s'han d'introduir en uns reactors d'aigua en ebullició anomenats BWR, que resulten obsolets. Són els
mateixos reactors que s'empraven a la fatídicament famosa central nuclear de Fukushima; uns
reactors que han necessitat de fins a 80 adequacions de seguretat després de l'accident al Japó. En
canvi, altres centrals nuclears compten amb reactors d'aigua a pressió o PWR, una tecnologia no
obsoleta que permet baixar les barres de control pel seu propi pes, en cas d'emergència, fet
impossible amb el sistema BWR, on les barres s'han d'elevar (pesant diverses tones cadascuna).
No és la intenció d'aquest grup municipal aixecar cap alarma social al respecte, però sí exigir un
control escrupolós en temes de seguretat nuclear. Per tot això, el grup d'Esquerra Republicana a
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, aixoplugant les demandes de diversos col•lectius ecologistes i/o
ciutadans, tals com Tanquem Cofrents, i en compliment de les resolucions del Parlament del País
Valencià respecte d'aquesta central nuclear, proposa l'adopció dels següents:
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a favor (6
PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV i 3 de Riba-roja Pot), en contra 6 del PP i 2 abstencions de Ciutadans, i
prèvia acceptació pel proponent, de les esmenes presentades pels diferents grups polítics, va
acordar:
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleva al Parlament Valencià una petició de
creació d'una Comissió d'Investigació i Seguiment sobre l'estat real de la central nuclear de Cofrents.
Segon. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, demana que els treballs de dita comissió
incloguen la demanda de creació d'una Oficina de Seguretat Nuclear dependent de la Generalitat del
País Valencià, a l'empara de la qual és constitueix una comissió de tècnics de la Generalitat que
supervisen qualsevol central nuclear existent o futura en territori valencià, així com el
desmantellament de la central nuclear de Cofrents.
Tercer. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria expressa el seu suport al Parlament valencià en
la seua demanda de desmantellament de la central nuclear de Cofrents en expirar la concessió al
2021 i s'oposa a la petició d'Iberdrola de porlongar la vida d'aquesta planta.
Quart. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria demanda que els competències nuclears de
control i seguiment, segueixen transferides del Govern de l'Estat espanyol al Govern del País
Valencià.
Cinquè. El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria acorda enviar còpia d'aquesta proposta de
resolució als diferents grups de les Corts Valencianes, i al Consell de Seguretat Nuclear.
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/634
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13.- i 14.- 7/2018/PGRU, 8/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP ESQUERRA UNIDA
ACORD CIUTADÀ, I PSPV-PSOE PER A ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB
MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DELS DESIGUALTATS.
Abans d'iniciar el debat sobre el punt 13 es procedeix pels proponents de les mocions contemplades en els
punts 13 i 14 en una sola moció, presentada per tots dos grups polítics.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR
CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
Rafael Gómez Sánchez en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria i Rafael Gómez Muñoz en representació del Grup Municipal Esquerra Unida- Acord Ciutadà a
l'empara del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució per a incloure-l'en l'ordre del dia de la
propera sessió ordinària del Ple que és convoque, i als efectes del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Sistema Públic de Pensions constituïx la política pública amb major capacitat de redistribució i reducció
de les desigualtats (el 46%).
Els polítiques neoliberals dutes a terme pels diferents governs i en l’actualitat el govern del PP, representen
una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. Amb les seues polítiques d'ocupació. El Govern de
Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de
dèficits constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que és desvincula del poder
adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de l'esperança de vida,
és condemna als pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això, ho han fet per mitjà de la imposició,
sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques el
PP està preparant el camí per als Fons de Pensions privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat
Social. El principal objectiu és per tant la privatització de les pensions.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les pensions,
sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les seues pensions en els
pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els
puga proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança quasi absoluta per
part de la joventut en què algun dia puguen contribuir i ser protegits pel sistema.
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent a un espoli permanent al Fons de Reserva de
la Seguretat Social.
El dèficit ha sigut compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, de comptar amb 66.815
milions d'euros a finals del 2011, es situa, actualment, en 8.095 milions d'euros, i que si no s'ha esgotat
totalment ha sigut com a conseqüència del préstec de 10.192 milions d'euros de l'Estat a la Seguretat
Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats
retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions d'euros en aquestos anys. En definitiva, s'han
necessitat fons per import de 93.251 milions d'euros addicionals a les cotitzacions per a poder fer front al
pagament de les pensions en el període 2012 - 2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP,
en compte de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i el Diàleg Social, ha decidit
continuar endeutant a la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros.
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El Fons de Reserva, s'inicia en els polítiques neoliberals, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la
Seguretat Social duta a terme pels governs socialistes en 1989 i arreplegat posteriorment com una
recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgiren les majors tensions
generacionals sobre el Sistema, entorn de l'any 2023. De no haver sigut utilitzat, el Fons tindria hui més de
90.000 milions, inclús sense noves aportacions, només basant-se en la seua pròpia rendibilitat. En canvi,
de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra vidriola de les pensions quedarà totalment buida l'any
2018. És a dir, és va a esgotar 10 anys abans del que preveu.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la garantia no
sols dels pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible
adoptar mesures que donen estabilitat al Sistema.
Considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social ha de considerar-se un dret
constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que proposem. Per a això,
plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de
Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promoga drets laborals i ocupació
de qualitat; i establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en
la majoria dels països del nostre entorn.
El sistema de seguretat social és un sistema de solidaritat, el que pagues és per a tots.
Per aquestes raons defenem un nou model per a reequilibrar el sistema de pensions, mantenint la
despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a favor (6
PSOE, 1 Compromís, 1 EUPV i 3 de Riba-roja Pot), 6 en contra del PP i 2 abstencions de Ciutadans, va
acordar:
1.
Tornar al consens de 2011 derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 20112015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de forma íntegra, la Llei 23/2013, reguladora
del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
2.
l'IPC.

Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització dels mateixes conforme a

3.
Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà els pensions de
jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener del 2019.
4.
Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als Pressupostos Generals de l'Estat 2018
aquells que no corresponen a prestacions, com els següents despeses entre d’altres:
a)
Els mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes plans, etc). Si és considera
necessari mantindre alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE.
b)
Els despeses de gestió de les entitats Administratives de la Seguretat Social, igual que és fa amb
la resta d'organismes públics.
5.

Incrementar els ingressos del sistema:
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a)
Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre altres mesures, amb ingressos
procedents d'impostos destinats anualment a completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests és
tornen a equilibrar dins del sistema, com per exemple nous impostos extraordinaris a la banca i a les
transaccions financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats
financeres, aquest impost ha de servir per a contribuir al rescat del sistema públic de pensions.
b)

Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

6.
Millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la gestió del Fons de Reserva a través
d'una millora de la seua regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter
anual.
7.
Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament la bretxa pròxima al 40%
existent entre la quantia de les pensions dels homes i dels dónes (dèficit de gènere):
a)
Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral a fi d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions,
que acaba derivant en pensions més baixes.
b)
Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar la pensió de
viudetat per a majors de 65 anys que no reben una altra pensió pública fins a aconseguir el 60% de la base
reguladora, mesura que afecta de manera majoritària a les dónes.
8.
Introduir en el Pacte de Toledo, un nou principi de "reequilibri pressupostari", un concepte que
implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada any, i que tindrà
efectes en el mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.
9.
Segon la directiva de la Unió Europea , les pensions no són un rendiment del treball i durant tota la
vida laboral dels pensionistes ja van ser sotmeses a l'IRPF. Per tot això no és deu aplicar aquest impost les
pensions.

Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/635

ASSUMPTE D'URGÈNCIA
Sent un punt no inclòs en l'ordre del dia i considerant l'establit en l'art. 83 del ROFRJCL, se sotmet al Ple la
declaració d'urgència. Sotmesa a votació, el Ple per unanimitat dels membres presents, va acordar passar
a continuació al fons de l'assumpte en els següents termes:
Assumpte.- Modificació del nom del Consell Sectorial de Benestar Social.
Per part de l'Ajuntament Ple s'ha aprovat la creació de diferents consells sectorials i dels seus reglaments
reguladors.
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Dins dels Consells creats per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria es trobava el de Benestar Social,
Solidaritat, Cooperació i Convivència, el qual va ser aprovat definitivament el 4 de gener de 2017 i publicat
en el BOP nº 11, el 17 de gener de 2017.
A la vista de la Resolució de 29 de desembre de 2017 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions per a impulsar
l'elaboració de Plans Municipals d'Inclusió i Cohesió Social, el Ple per UNANIMITAT dels presents
ACORDA:
Primer.- Modificar el nom del “Consell de Benestar Social, Solidaritat, Cooperació i Convivència” pel de
“Consell Municipal d'Inclusió i Drets Socials”.
Segon.- Que per part de la Secretaria se certifique la creació d'aquest Consell sobre la base dels acords
de Ple de 4 de gener de 2017 i aquest acord de modificació de la denominació a l'efecte de complir amb el
que es disposa en els annexos de la citada Resolució de Vicepresidència.
Tercer.- Comunicar a Participació Ciutadana a l'efecte de que done trasllat del mateix al Consell.

Àudio: 14.mp3
Vídeo: http://videople.es/636
PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

15.- Adonar Resolucions de la 1/2018 a la 242/2018
S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia compreses entre els números 1/2018 al 242/2018, produintse diverses intervencions que queden reflectides en l'arxiu d'àudio i annex a la present acta.

Àudio: 15.mp3
Vídeo: http://videople.es/637
16.- Precs i Preguntes
Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes que s'arrepleguen en un arxiu d'àudio
annex a la present acta.

Àudio: 16.mp3
Vídeo: http://videople.es/638
I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les 22:26 hores del
mateix dia de la seua iniciació.
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