ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EL
DIA 3 DE JULIOL DE 2013
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
3 de juliol de 2013
14:30

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: El senyor FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZA
REGIDORS ASSISTENTS:
Nombre y Apellidos
SALVADOR SILVESTRE LARREA
MARIBEL DELGADO VILA
MARIA JOSE RUIZ ESTEBAN
JAVIER MORENO COLL
CRISTINA VAZQUEZ TARAZONA
BEATRIZ CORCOLES NAVARRO
JOSE VICENTE TARAZONA CAMPOS
JOSE LUIS FOLGADO CORREA
RAQUEL ARGANDONA LOPEZ
FRANCISCO JOSE FERRIOLS GIMENO
ROBERTO RAGA GADEA
ANA LUJÁN TARIN
JOSÉ LUÍS LÓPEZ GALDÓN
SILVIA GUERRERO CÁNOVAS
JOSÉ ÁNGEL HERNANDEZ CARRIZOSA
RAQUEL ORELLANO GÓMEZ
RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ
CARMEN FOLGADO TERESÍ
RAFAEL GÓMEZ MUÑOZ
BERNAT GARCIA SEVILLA
Regidors absents:

Interventor: Esther Guardiola Piquer
Secretària: Senyora Nieves Barrachina Lemos

En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d’Actes de l’Ajuntament, el dia
3 de juliol de 2013, sent les 14:30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això baix la
Presidència del Sr. Alcalde El senyor Francisco Tarazona Zaragoza, 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.
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSICIONS
PROPOSTA
D’ACORD:
INFORMATIVA

ASSUMPTES

DICTAMINATS

PER

COMISSIÓ

Comisión Inf. de Urbanismo e Infraestructuras
1.1.- 35/2013/PGRU_MOCIÓ PLE EXTRA DE JULIOL 2013 DE PSPV-PSOE PER A
SOL·LICITAR LA SUSPENSIÓ DE LES DERRAMES DEL PAI DE PORXINOS.
MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA SUSPENSIÓ DE LES DERRAMES DEL PAI DE PORXINOS
El Grup Municipal Socialista, davant de les notícies aparegudes en diferents Mitjans de
comunicació en el que informen de que el que el Tribunal Superior de Justícia Valencià, ha
declarat nul i deixat sense efecte el PAI MASIA DE PORXINOS.
Igualment, davant dels informes favorables dels tècnics municipals, dels que es van donar
compte en el Ple Ordinari de 3 de juny sobre la petició de LITORAL DE L’EST a l’Ajuntament de
la SUSPENSIÓ per un termini de DOS anys prorrogables a dos anys més, argumentant la
situació econòmica i social del moment.
Per l’anteriorment exposat el Grup Municipal Socialista.
Que se suspenguen el cobrament de les derrames emeses als propietaris dels terrenys afectats
pel PAI DE, PORXINOS, donant-se l’orde immediata de paralització dels expedients que es
troben en Recaptació i que en alguns casos, ja s’ha procedit a l’embargament de comptes
bancaris.
Sotmés a votació 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, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/sa Folgado i
Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
Comisión Inf. de Patrimonio, Turismo, Fomento Económico y Comercio
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1.2.- 36/2013/PGRU_MOCIÓ PLE EXTRA DE JULIO 2013 DE PSPV-PSOE PER A
LA CREACIÓ D’UN PLA D’OCUPACIÓ LOCAL (PEL), RIBACTIVA, AJUDES A
EMPRESES, PIMES, COMERÇOS I AUTÒNOMS PER A EL FOMENT DE
L’OCUPACIÓ A RIBA-ROJA.
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PLA D’OCUPACIÓ LOCAL (PEL); RIBACTIVA. AJUDES A
EMPRESES, PIMES, COMERÇOS I AUTÒNOMS PER A EL FOMENT DE L’OCUPACIÓ A
RIBA-ROJA.
Són molts els municipis que han iniciat o tenen previst realitzar plans específics per a reduir la
desocupació entre els seus veïns. Plans que es traduïxen en incentius econòmics perquè les
empreses ubicades en els seus respectius termes municipals contracten veïns en desocupació.
Riba-roja, no pot ser menys, sobretot tenint en compte el seu potencial, amb el gran nombre
d’empreses radicades tant en els polígons industrials i també en el cas urbà.
És per això, que el GMS, presenta un pla d’incentius per a fomentar la creació d’ocupació i
rebaixar per tant la llista de parats.
Es tracta d’un pla que a continuació desglossem:
1. Beneficiaris:

2. Duració:

Desempleats que haja esgotat la prestació per desocupació.
Desempleats amb càrregues familiars.
Desempleats que no reben cap tipus de prestació.
Exercici pressupostari 20 13, ampIiable 2014.
Inici: En el mes de juliol

3. Partida pressupostària exercici 2013: 360.000 €
L’import per treballador serà de 500,00 €/mensual. .
La subvenció serà proporcional altipo de contracte, horari, etc...
4. NÚM.. de persones:
Es podran beneficiar un mínim de 120 persones, amb contracte mínim
de 3 mesos i jornada completa. El nombre de beneficiaris
s’incrementara segons siguen els contractes i duració. El límit estarà
amb la partida pressupostària.
5. S’establiran els drets i obligacions, de les parts intervinents en el dit pla: Ajuntament,
desempleats i empreses.
-

Consignar la partida econòmica necessària en els pressupostos del 2013.
Donar forma legal a l’acord i a les característiques del present pla.
Que dita pla es pose en marxa amb la major celeritat possible, en tot cas perquè
estiga en funcionament l’1 de juliol de 2013.
Al gener de 2014 es presentarà als grups polítics i al Ple la memòria explicativa
respecte al funcionament del pla en l’exercici 2013.
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Sotmés a votació 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, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE , el Sr. García de
Coalició Compromís i amb l’abstenció dels Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV.
Comisión Inf. de Hacienda, Sanidad y Medios de Comunicación
1.3.- 37/2013/PGRU_MOCIÓ PLE EXTRA DE JULIOL DE 2013 DE PSPV-PSOE PER
A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA RECAPTATÒRIA De l’AJUNTAMENT DE RIBAROJA.
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA RECAPTATÒRIA De l’AJUNTAMENT DE
RIBA-ROJA DE TÚRIA
De tots és sabut, que els ajuntaments en general i el nostre en particular, sent la crisi, i cada any
els ingressos van reduint-se, amb el problema que comporta a l’hora de quadrar els
pressupostos i sobretot per a aquells ajuntaments que volen mantindre els servicis i a més
ajudar en la mesura que siga possible als veïns que pitjor estan patint la crisi.
Els Ajuntaments, han de buscar noves fonts d’ingressos, però al mateix temps, i des del Partit
Socialista ho tenim molt clar, els nous ingressos no poden vindre de la butxaca del veí que ja
està massa castigat.
Hem de buscar noves fórmules d’ingressos, que no sols no afecten el veí, sinó que els dits
ingressos vagen destinats precisament a fomentar l’ocupació i en ajuda social, que tanta falta fa
en estos moments.
El Grup Municipal Socialista considera necessari la creació de noves ordenances fiscals i
l’adaptació d’altres. Però que no afecten els nostres veïns i que si aporten ingressos a les arques
de l’ajuntament, com són les ordenances que a continuació relacionem:
-

-Creació d’una Ordenança fiscal que regula el servici de gestió de documents:
 Documentació que s’emet a petició de les entitats financeres.
 Documentació que s’emet per part de la Policia Local a petició de les
asseguradores.

-

Revisió de l’Ordenança fiscal que regula la retirada de vehicles amb grua.

-

Revisió de l’Ordenança fiscal que regula el servici d’arreplega d’animals.

-

Revisió de l’ordenança fiscal que regula els ingressos per publicitat en instal·lacions
de l’Ajuntament, revista municipal, ràdio i tv.

Segons les nostres estimacions basades en ingressos d’ajuntaments amb semblant població a
Riba-roja, podríem obtindre uns ingressos entorn dels 90.000 € anuals. Que es destinarien al
pla RIBACTIVA.
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-Desenrotllar les noves ordenances, i revisar i modificar les ordenances esmentades, per a este
exercici 2013.
Sotmesa a votació la moció, no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de membres
Sotmés a votació 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, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE , el Sr. García de
Coalició Compromís i amb l’abstenció dels Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV.
1.4.- 38/2013/PGRU_MOCIÓ PLE EXTRA DE JULIO 2013 DE PSPV-PSOE PLA
RIBACTIVA, REACTIVAR L’ECONOMIA LOCAL, DIRIGIT A EMPRESES, PIMES,
COMERÇOS I AUTÒNOMS.
MOCIÓ PLA RIBACTIVA, REACTIVAR L’ECONOMIA LOCAL, DIRIGIT A EMPRESES,
PIMES, COMERÇOS I AUTÒNOMS.
Riba-roja de Túria, amb un terme municipal envejat per altres poblacions, sobretot per la seua
posició estratègica. En el nostre terme convergixen 2 de les vies de comunicació més importants
d’Espanya, com són l’A3 (Eix Costa Mediterrània amb el Centre de la península) i A7 (Eix
Mediterrani i que connecta amb la resta d’Europa). I a un pas de l’aeroport i del port de
València.
La nostra ubicació geogràfica, els nostres polígons industrials, són un actiu important per a la
ubicació d’empreses. Que veuen el nostre terme com una zona estratègica per a moure les seues
mercaderies.
En estos moments, són molts els Ajuntaments que estan adaptant mesures encaminades a
oferir els seus territoris perquè s’ubiquen noves empreses. Nosaltres ja tenim un punt
d’avantatge sobre altres, com hem dit anteriorment la nostra posició estratègica i els nostres
polígons industrials.
Per tant, l’Ajuntament que destine una part dels seus ingressos a captar empreses i/o millorar la
precària situació de les empreses actuals, està realitzant una inversió a mitjà termini, que
beneficiarà tant al propi Ajuntament perquè recaptarà més ingressos via tributs i sobretot
perquè reduirà la desocupació entre la població de Riba-roja.
Des del Grup Municipal Socialista, entenem que cal actuar directament on es troba el problema
i al mateix temps la solució per a tant parat, és a dir, recolzant a les empreses dels nostres
polígons i incentivant la ubicació de noves.
Considerem que l’Ajuntament de Riba-roja, dins de les seues possibilitats, ha d’adoptar mesures
encaminades amb este fi. Estes són les línies d’accions necessàries:
I. ATRAURE NOVES EMPRESES:
Ajudes directes a les empreses que vullguen establir-se a Riba-roja i per la contractació de veïns
desempleats.
Per a aquelles empreses que vullguen radicar-se a Riba-roja:
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- Durant els 2 primers anys: reducció del 100% de tots els impostos gestionats i regulats per
l’ajuntament, a través de bonificacions segons marca la llei i/o a través de contraprestació
- per mitjà de subvenció per a la resta.
- Durant els 3 anys següents: La reducció serà del 50%.
- L’empresapodrà acollir-se als beneficis que oferix el pla d’ocupació.
- Facilitats per a l’adquisició de terrenys:
En funció de les característiques de l’empresa, nombre d’empleats, implicació i
totes aquelles variables que siguen beneficiàries a Riba-roja, l’Ajuntament
podrà optar:
. Lloguer avantatjós dels terrenys.
. Lloguer amb dret a compra.
. Cessió directa dels terrenys. Amb l’acord previ plenari.
- Agilització de tots els tràmits necessaris.
A canvi d’estes facilitats l’empresa ha de comprometre’s a:
-

Com a mínim el 60% dels treballadors contractats han d’estar empadronats a Ribaroja. En tot cas si el percentatge és menor, haurà de ser justificat.

-

L’empresaha de romandre en el nostre terme municipal durant un mínim de 15
anys.

Dirigit: A empreses de mitjà i grans mides perquè s’establisquen a Riba-roja.
Objectiu: La generació ocupació.
A mitjà termini, incrementar els ingressos de l’Ajuntament.
Partida pressupostària: No s’establix partida pressupostària per que no hi ha aportacions
econòmiques de l’Ajuntament. Excepte la valoració si així procedix dels terrenys cedits.
II. SUPORT A LA INICIATIVA EMPRESARIAL:
L’anterior moció d’incentius per a la contractació, estaria coixa sense un suport fonamental, que
l’empresa/s tinguen càrrega de treball per a poder contractar.
De què servix que a una empresa li subvencionem un treballador, sinó té treball, sinó
ven, sinó hi ha mercat.
Perquè una empresa contracte treballadors, necessita vendre, para
vendre necessita mercat i per a això en estos moments les empreses necessiten suport
financer per a obrir nous mercats.
La creació del pla INICIATIVA EMPRESARIAL: Suport a projectes que desenrotllen nous
productes per a la seua comercialització i venda
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-Ajudes destinades a:
A fomentar la iniciativa empresarial. L’Ajuntament crearà una línia d’ajudes per a aquelles
empreses ja establides i que busquen noves vies per a eixir de la crisi. Com és l’obertura de nous
mercats, eixida a l’exterior, creació de nous productes, etc... En definitiva totes aquelles
iniciatives que impliquen el manteniment i la creació d’ocupació.
- Dirigit a:
A empreses ja establides en el terme de Riba-roja.
-

-

Requisits:


Que actualment almenys un 10% dels seus empleats estiguen
empadronats a Riba-roja.



Que les contractacions que comporta el pla si té èxit siguen veïns de
Riba-roja.

Condicions:

Les ajudes estaran vinculades principalment en funció de la implicació amb la creació de llocs
i/o manteniment dels existents, seran les següents:
1.- Projectes que pels seus condicionants o característiques no creuen inicialment noves
ocupacions:
Ajuda màxima del 45 % o un import màxim de 15.000 €.
2.- Quan els projectes, comporten la contractació de personal, les ajudes seran proporcionals al
nombre de nous contractes i duració:
Les ajudes seran del 55% fins a un màxim del 90%, amb un import màxim de 35.000 €.
3.- Els projectes seran avaluats per un equip d’experts economistes o amb gran experiència en el
camp del finançament i el món empresarial, i que resoldrà:
L’aprovació total o parcial del projecte.
La desestimació del projecte i si és procedent assessorar a l’empresa perquè el projecte
siga viable.
Tipus d’ajudes:
S’establiran 2 tipus d’ajuda, en funció de les característiques del projecte, l’empresa i la
seua dimensió.
1.- Ajudes directes de tresoreria:
Quan el projecte a desenrotllar comporta un gasto no amortitzable a llarg termini per
les seues característiques.
2.- Ajudes en forma d’aval:
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Per mitjà d’acords amb entitats financeres, l’ajuntament avalarà la part proporcional i
corresponent del projecte, que per les seues característiques siga amortitzable a mitjà i llarg
termini i el finançament siga la fórmula més adequada.
3.- Ajudes mixtes:
La partida econòmica podrà ser una part líquida i l’altra part per mitjà d’aval, en tot cas
no superarà el límit màxim segons les bases establides.
Els avals es reduiran proporcionalment a l’amortització del crèdit.
Partida pressupostària:
La partida serà de 240.000 € ajudes directes i 100.000 € en avals.
Bases:
L’Ajuntament establirà les bases legals per a la seua adequació, i amb el
desenrotllament dels drets i obligacions de les parts participants.
III. SUPORT A l’EMPRENEDOR - AUTOOCUPACIÓ:
L’Ajuntament establirà una línia d’ajudes per a aquelles persones en situació de
desocupació i que vullguen crear el seu propi negoci.
S’establixen dos tipus de línia d’ajudes:
1. Ajudes en infraestructura:
L’Ajuntament crearà un viver d’empreses per a aquells emprenedors que ho necessiten.
És a dir, que per les característiques del seu negoci, no requerisquen un lloc molt
determinat per a establir-se.
Els locals seran cedits durant 24 mesos sense cost de cap lloguer. Previ estudi podrà ser
prorrogat fins a 24 mesos més.
2.- Llavor econòmica:
És complicat per a un emprenedor iniciar la seua activitat. Per això l’Ajuntament crearà
una línia d’ajudes directes per a emprenedors de fins a 12.000 € i una altra línia d’aval
de crèdits fins a 15.000 € més.
Com en els altres casos:
Els projectes seran avaluats per un equip econòmic i que resoldrà:
L’aprovació total o parcial del projecte.
La desestimació del projecte i si és procedent assessorar a l’emprenedor perquè el
projecte siga viable.
Pressupost econòmic:
-

Per a l’exercici 2013 s’establix una línia de 240.000 €, dels que 100.000 seran
ajudes directes i 140.000 en avals.

-

Les infraestructures necessàries per a crear el viver d’empreses es realitzarà a
través del pla d’ocupació local (PEL) RIBACTIVA i de partides pressupostàries
del capítol Vl d’inversions.

Bases:
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L’Ajuntament establirà les bases legals per a la seua adequació, i amb el
desenrotllament dels drets i obligacions de les parts participants.
Objectiu:
Com en els altres casos, reduir la desocupació a Riba-roja.
L’aprovació i posada en marxa del PLA RIBACTIVA, REACTIVAR L’ECONOMIA LOCAL,
DIRIGIT A EMPRESES, PIMES, COMERÇOS I AUTÒNOMS.
-

La dotació econòmica en les partides pressupostàries necessàries per al seu
funcionament.

-

Que el pla estiga en vigor l’1 de juliol de 2013.

-

Al gener de 2014 es realitzarà un informe detallat del pla, actuacions
realitzades, valoracions etc.., De l’exercici 2013 que es presentarà als grups
polítics i al Ple, per al seu debat, avaluació i si és procedent millorar-ho per al
pròxim exercici 2014.

Sotmesa a votació 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, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez del PSOE , els Sr/Sra
Folgado i Gómez d’EUPV, i Sr. García de Coalició Compromís.
1.5.- 39/2013/PGRU_MOCIÓ PLE EXTRA JULIOL 2013 DE PSPV-PSOE PER A LA
POSADA EN MARXA D’UN PLA D’OCUPACIÓ LOCAL (PEL), DENOMINAT
RIBACTIVA, DIRIGIT A DESEMPLEATS I DESEMPLEADES EN SITUACIÓ O RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL.
MOCIÓ PER A LA POSADA EN MARXA D’UN PLA D’OCUPACIÓ LOCAL (PEL),
DENOMINAT RIBACTIVA DIRIGIT A DESEMPLEATS/AS EN SITUACIÓ O RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL.
A mesura que la crisi es va allargant en el temps, creix amb ella, el nombre de persones que
deixen d’obtindre ingressos, ja siga la prestació com a desempleat, les seues pròrrogues, ajudes
socials d’un altre tipus, etc... O que encara rebent ajudes, estes són tan mínimes que
pràcticament servixen per a subsistir.
Ens trobem amb famílies en esta situació, el seu nucli familiar està en una greu situació de
ruptura i d’exclusió social.
És per això, que el Grup Municipal Socialista, considera primordial, dins del PEL, Pla
RIBACTIVA, l’adopció de mesures destinades a pal·liar i evitar en la mitjana del possible
l’exclusió social de famílies veïnes de la nostra localitat.
Considerem oportú com a mesura primordial l’elaboració i posada en marxa d’este pla que
denominats RIBACTIVA, que detallem a continuació:
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És necessària la col·laboració de les diferents Regidories implicades en este pla transversal. La
Regidoria de Servicis Socials, Regidoria d’Hisenda i la Regidoria de Personal. Han d’implicar-se
al màxim amb l’objectiu de crear 120 llocs de treball en un any. En este exercici, atés que estem
en l’equador del mateix, seria 60 llocs de treball, concretament dels mesos de juliol a desembre.
Tipus de treballs a realitzar:
Millorar l’enllumenat públic.
Millora i manteniment d’espais urbans.
Millora i manteniment de vies i edificis públics.
Treballs de neteja i manteniment dels paratges naturals.
Treballs de neteja i manteniment dels polígons industrials.
Aquells que es consideren d’interés per al Municipi.
1. Jornada de 80% durant 6 mesos rotatius.
2. Assignació econòmica:
Es dotarà dels recursos econòmics necessaris per a dur a terme el pla d’ocupació social.
En tant i quant el Grup Municipal Socialista (GMS), creiem que és necessari l’elaboració d’un
informe en què es detall tècnicament com dur a terme el pla i les partides econòmiques
necessàries.
Segons les nostres estimacions haurà de comportar una assignació econòmica de com a mínim
460.000 €, i que es detallen de la manera següent:
378.000 € destinats a nòmines i seguretat social.
82.000 € destinats a formació, utillatge i aprovisionament.
4. A qui va dirigit el pla:
El pla esta específicament destinat a unitats familiars en greu situació d’exclusió social, per tant,
al dit pla es podran acollir atenint-se a les consideracions següents:
-

Unitat familiar sense ingressos.

-

Unitat familiar amb mínims ingressos

-

Unitat familiar amb tots els membres en desocupació.

-

Altres variables que ens oferisquen situacions econòmicament greus per a les famílies.
-

Que de forma urgent es realitze l’informe pertinent i posar en marxa el Pla
d’Ocupació Local (PEL) denominat RIBACTIVA.

-

Que el Pla siga efectiu tan ràpidament com siga possible i per tant es dote
econòmicament dels recursos necessaris en els pressupostos de l’exercici 2013. O bé
amb la consegüent modificació pressupostària dels prorrogats del 2012.

-

Traslladar de l’informe per a posar en marxa este pla a tots els grups polítics per a
tractar en junta de portaveus.
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-

Presentar al final de l’exercici 2013, una memòria explicativa detallant com ha
funcionat el pla, si hem aconseguit els objectius previstos, si és necessari realitzar
millorar per al pròxim exercici i la inversió real destinada.

Sotmesa a votació la moció, no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de membres
Sotmés a votació 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, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE , Srs/Sra Folgado i
Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
Comisión Inf. de Personal, Cultura y Urbanizaciones
1.6.- 40/2013/PGRU_MOCIÓ PLE EXTRA JULIOL 2013 DE PSPV-PSOE PER A LA
REDUCCIÓ DE GASTOS EN CAPÍTOL I I CAPÍTOL II.
MOCIÓ AL PLE PER A LA REDUCCIÓ DE GASTOS EN CAPT. I i ll
L’Ajuntament de Riba-roja, té un gran problema, està hipotecat, no amb la compra d’un
immoble, la construcció d’un centre esportiu, etc. Està hipotecat pels gastos corrents, els gastos
del Capítol I i ll dels pressupostos que any rere any, superen el 80% del total.
La conseqüència principal, és la seua falta de marge de maniobra per a realitzar altres
polítiques. Per exemple aquelles que vagen dirigides a pal·liar la preocupació que tots tenim este
moment, la desocupació.
I és on, hem d’incidir, la lluita contra la desocupació que afecta més de 2.415 persones en la
nostra localitat, segons dades INE del mes d’abril. Per a la realització del Pla d’Ocupació Local
(PEL) denominat RIBACTIVA, els recursos necessaris poden eixir de dos fonts:
-

Per la font d’ingressos: Que hem presentat una moció per a la seua millora i
increment, però que desafortunadament és mínima la seua aportació, màximament
quan el Grup Socialista està totalment en contra d’incrementar impostos als nostres
veïns i veïnes. Així mateix, hem d’exigir el cobrament immediat, del deute de la
Generalitat amb este Ajuntament, que nosaltres estimem en 3 milions d’euros
aproximadament.

-

Per la part de Gastos: Ací és on podem trobar majors possibilitats per a finançar el
RIBACTIVA. És a dir alliberant recursos econòmics dels Capítols I i ll.

-

També considerem reorientar el Capítol Vl d’inversions, les partides destinades en
el mateix que porten amb si el Pla d’Ocupació Local (PEL) RIBACTIVA. Este capítol
en els pressupostos del 2012 sumaven 1.528.621,20 €.

Hem de reduir aquells gastos que no afecten el destinat a servicis socials o de seguretat, d’esta
forma obtenim recursos extres per a el foment de l’ocupació.
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Segons la liquidació de 2011 presentada per Intervenció, més de 1.800.000 € van ser les
pèrdues de l’àrea de cultura en gran part els referents a l’Auditori, al Conservatori de Dansa i
Música, durant un sol any.
Quantitat que a pesar d’Ios ajustos que ens obliga El Govern d’Espanya pel préstec de pagament
a proveïdors, es torna a repetir en l’exercici 2012, segons els pressupostos del dit any. També
són importants les pèrdues en el pàrquing de l’Ajuntament.
D’acord amb les dades pressupostàries del 2012. Es desprén:
- Que el Capítol ll de gastos corrents i servicis sumava 7.065.810,00 €
- Què del total, més de la mitat, 4.000.260,00 € es van destinar al gastos corrent net.
El Grup Municipal Socialista, considera necessari i urgent la creació d’un pla d’estalvi valent,
més enllà del pla obligat pel Govern d’Espanya, d’acord amb el préstec a proveïdors.
-

Pla de reducció immediata de les pèrdues de l’àrea de cultura, la major part del
Conservatori Música i Ðanza.
Negociació amb els proveïdors més importants per a la reducció dels costos.

A estes altures de l’any, estem en el mes de juny, no podem pensar que obtinguem un estalvi
molt considerable però si important. La suma total de les partides i/o capítols de què hem
comentat, és a dir, en números redons:
-

Capítol I i ll Àrea Cultura: 2.400.000 € (Total pressupost)
Capítol ll: 3.700.000 € (Gasto corrent net, descomptat el capítol àrea cultura).
Capítol Vl: 1.520.000 € (lnversiones reals)
Fan un total de: 7.720.000,00 €

Estem en l’equador de l’exercici 2013, Les nostres estimacions són la consecució d’uns recursos
econòmics d’aproximadament 1.650.000,00 € per a destinar-los al Pla d’Ocupació Local (PEL)
RIBACTIVA. Una part important de l’esmentat import vindrà del Capítol Vl. I com a marge de
maniobra li sumaríem els ingressos sobre les noves i/o canvis en les Ordenances.
Estos ajustos del gasto corrent ens obligaran a realitzar un profund pla de viabilitat del
Conservatori de Dansa i Música dins de l’àrea de cultura Sent per a nosaltres unisc dels pilars
fonamentals per a la societat, no és possible el cost tan alt que assumim any rere any. És
insuportable per a un Ajuntament.
- Dotar les partides pressupostàries en l’exercici 2013, amb els ajustos per a la reducció de
gastos i obtenció dels recursos econòmics necessaris per a destinar-los a les partides
pressupostàries al Pla d’Ocupació Local (PEL) RIBACTIVA.
Sotmesa a votació la moció, no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de membres
Sotmés a votació 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 Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr.
García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde i amb el vot a favor dels Srs/as, Raga, Luján, López,
Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE.
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Comisión Inf. de Educación, Nuevas Tecnologías, Parques y Jardines
1.7.- 41/2013/PGRU_MOCIÓ PLE EXTRA JULIO 2013 DE PSPV-PSOE OBERTURA
D’UN MENJADOR SOCIAL INFANTIL DURANT ELS MESOS DE VACACIONS.
MOCIÓ PER l’OBERTURA d’UN MENJADOR SOCIAL INFANTIL DURANT ELS MESOS DE
VACANCES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Cada dia son mes alarmants els noticies que ens$ arriben de la malnutrició infantil. Molts
xiquets i xiquetes, mentre hi ha hagut menjador escolar han tingut almenys un menjar decent.
Què passarà amb ells en vacances, quan no hi ha escola i per tant no hi ha menjador?.
El PSPV ha estat molt clar, no podem permetre que els xiquets i xiquetes és queden sense una
alimentació adequada, durant els mesos d'estiu que els menjadors escolars estan tancats.
Dónes del Grup Municipal Socialista, considerem necessari i de forma urgent adoptar els
mesures necessàries perquè els xiquets i xiquetes dels famílies mes perjudicades per la crisi
econòmica, tinguen garantida una dieta alimentària adequada. No deixar cap xiquet sense
menjador durant Estiu.
A aquesta Iniciativa del PSPV i en la qual s'han compromès tots els Ajuntaments govemats pel
Partit Socialista. Posteriorment s'ha adherit la Diputació de València.
Cal que I'Ajuntament de Riba-roja de Túria, s'adhereixa a aquesta iniciativa i que a més
complemente I'ajuda de la Diputació i garanteixa també I'esmorzal i el berenar, mitjançant
convenis amb empreses del sector de I'alimentació que proveeixen dels aliments necessaris a tal
fi.
- Que l'Ajuntament de Riba-roja s'adhereixa a la línia d'ajudes socials de la Diputació de
València, per a I'obertura de menjadors escolars aquest estiu, i garantir el menjar als xiquets de
les famílies més perjudicades per la crisi econòmica.
- Que la iniciativa s'amplie a l'esmorzar i berenar, amb la seva dotació econòmica necesaria.
Sotmesa a votació la moció, no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de membres
Sotmés a votació la moció no va prosperar per majoria absoluta del número legal de membres
de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez,
Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a favor dels
Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE Srs/sa Folgado i
Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
1.8.- 42/2013/PGRU_MOCIÓ PLE EXTRA JULIOL 2013 DE PSPV-PSOE PER A LA
CREACIÓ D’UN PLA DE SUPORT AL XICOTET COMERÇ, RIBACTIVA.
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PLA DE SUPORT AL XICOTET COMERÇ, RIBACTIVA.
S’obrin i es tanquen molts negocis a Riba-roja, i en la mesura que siga possible, és fins a normal.
El problema ve quan els tancaments superen amb escreix a les obertures.
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Una ràpida diagnosi ens diu quals són les causes:
-

En primer lloc, la crisi, que tant afecta el consum.
Però també hi ha altres factors que condicionen on comprarem:


Bons accessos per als vehicles



Aparcamientos.



Les voreres sense obstacles i en condicions perquè inviten les persones a
passejar pel seu poble. Els condicionants del tràfic.



La imatge dels comerços. Una bona imatge amb un bon reclam farà més
fàcil, que entre un potencial client.



La qualitat i l’oferta. Sobretot oferir el que no pot donar un centre
comercial, ací és on hem d’incidir. Si volem competir amb els centres
comercials, no podem ser iguals, ells mai podran oferir la singularitat dels
comerços de poble.



La fira del comerç, el mercat nadalenc, per descomptat són idees a
mantindre i si és possible millorar.

Amb això, fem insistència en la necessitat d’ajudar més als nostres comerços, des d’AFIC, es
realitzen esforços per a dur a terme projectes per a la millora de les vendes, però considerem
que necessita un major impuls, i este s’ha de traduir en incentius econòmics perquè entre tots,
podem donar un impuls al comerç local.
-

Partida pressupostària: 100.000 €

-

Dirigit a: Al xicotet comerç de Riba-roja.

-

Destinat a:

-

o

La creació de campanyes publicitàries.

o

Millorar la imatge dels comerços.

o

Creació d’una plataforma de compres per a optimitzar les compres
per a oferir millors ofertes.

o

Adaptació dels locals a nous canals de venda.

o

Modernització amb sistemes informàtics.

o

Potenciar l’associacionisme.

Objectiu:
Que no tanquen més comerços.
L’increment de vendes.
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Manteniment i increment de l’ocupació.
-

La creació d’una partida econòmica de 100.000 € destinada íntegrament al xicotet
comerç.

-

A través de l’AFIC i ADL, es realitze un informe tècnic de la situació del comerç,
problemes i possibles solucions.

-

Donar compte a este ple del dit informe.

-

La creació del Consell Local del Comerç de Riba-roja. En el que estiguen representats,
els grups polítics, associacions i representants dels comerços.

Sotmesa a votació la moció, no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de membres
Sotmés a votació 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, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE Srs/Sres Folgado i
Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís .

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel/la Sr/Sra. President/a es va alçar la sessió sent
les 18:00 hores del mateix dia de la seua iniciació.
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