ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 6 DE MARÇ DE 2017
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
6 de març de 2017
17:30

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe

Partido Popular

Ciudadanos

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

Dª Raquel Argandoña López
Dª. Carmina Soriano Gimeno
D.Santiago Navarro Zaragoza

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafel Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Pucho

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez

Regidors absents: Cap
Actua com a Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de
l’Ajuntament, el dia 6 de març de 2017, sent les 17:30 hores, es van reunir en primera
convocatòria els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment
marginats. Tot això Sota La Presidència del Sr. Alcalde Roberto Raga Gadea, assistit de la Sra
Secretària Ylenia Díaz Morán.
Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes consignats
en l’Orde del Dia.
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1.-Aprovació actes anteriors de data 06/02/2017 i 20/02/2017
Acta núm. 2 convocatòria ORDINÀRIA de data 06/02/2017
Acta núm. 3 convocatòria EXTRAORDINÀRIA de data 20/02/2017.
Comença el sr. Alcalde preguntant si algun membre de la corporació ha de fer alguna
observació a les actes referenciades.
No efectuant-se cap intervenció es procedix a la votació sent aprovades ambdós actes per
UNANIMITAT.

2.- 744/2016/AC _ACORD RELATIU A LA FIXACIÓ DE NOVES RETRIBUCIONS DE CÀRREC
AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA.
Atenent als antecedents que es troben en l’expedient de referència que consta dels
següents:
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En sessions extraordinàries dels Plens celebrats els dies 3 i 22 de juliol de 2015 es va
acordar fixar el règim de retribucions perquè exerciren el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva
l’Alcalde i sis Regidors de la Corporació municipal fixant-se les quanties corresponents.
Segon.- Es pretén ampliar el dit nombre de Regidors en règim de dedicació exclusiva en un mas
proposant-se que reba idèntica retribució que els ja acordats, és a dir, 2.418,93 euros mensuals
pagadores en 14 mensualitats incrementat en l’1% d’acord amb la Llei de Pressupostos de l’Estat
ascendint a 2.443,12 euros mensuals.
Tercer.- Per part de la Intervenció municipal es constata que hi ha crèdit suficient efectuant-se a
este efecte la corresponent retenció de crèdit.
FONAMENTS DE DRET.
PRIMER.- És competència del Ple de conformitat amb l’article 75 de la Llei de Bases de Règim
Local l’adopció de l’acord relatiu a les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva sent
competència de l’Alcalde de conformitat amb el dit article la determinació del membre de la
Corporació que realitzarà les dites funcions en règim de dedicació exclusiva.
SEGON.- La present proposta s’ajusta al que disposa l’article 75 bis 1 de la Llei de Bases de Règim
Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local pel qual s’establix que les retribucions no podran excedir en funció de la
població de l’Ajuntament de les previstes en la Llei de Pressupostos per al lloc de Secretari d’Estat
menys un 45%. Consta en l’expedient Informe d’Intervenció núm. 450 de 2016 en el que es constata
que complix amb la legislació vigent.
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TERCER.- L’article 75 ter introduït igualment per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local fixa en deu el nombre de membres màxim que
podran prestar els seus servicis en règim de dedicació exclusiva. Límit que també es complix en
este cas.
Basant-se en la qual cosa,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a favor
(6 PSOE, 2 Compromís, 2 Ciutadans, 1 EUPV), 3 en contra de Riba-roja Pot, va acordar:
PRIMER.- Establir un nou càrrec amb dedicació exclusiva fixant-se les retribucions següents:
-

Càrrec: Regidor.
Règim: dedicació exclusiva.
Retribucions: 2.443,12 euros bruts mensuals pagadores en 14 mensualitats.

SEGON.- Estes retribucions s’actualitzaran anualment, d’acord amb els percentatges de gastos de
personal autoritzats en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
TERCER.- Notificar el present acord als departaments d’Intervenció, Unitat de Personal i Tresoreria.
QUART.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
Corporació.
Durant el debat i abans d’iniciar la votació sent les 17 hores i 55 minuts tots els Regidors
integrants del Grup Popular abandonen el Saló de Sessions.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/64

3.- 400/2017/AC_ACORD RELATIU A L’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI PER MUTU
ACORD DE LA PARCEL·LA AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 7907804YJ0870F0001ID
Vistos els antecedents que es troben en l’expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 3 de març de 2015 es presenta escrit per Registre d’Entrada número
20150030043 per D. Ismael Murgui Pérez i D. José Murgui Pérez, en la seua qualitat de propietaris
de la parcel·la cadastral referència 7907804YJ0870F0001lD, amb una superfície segons cadastre
de 5.812 metres quadrats sítia en el municipi de Riba-roja de Túria i en el que anuncien el seu
propòsit d’iniciar l’expedient de preu just de part de l’esmentada parcel·la classificada com a
Sistema General de parcs, zones verdes i espais lliures.
Segon.- En data 19 de juliol de 2016 presenten els interessats nou escrit en el que manifesten que
“s’han mantingut diverses conversacions amb l’Equip de Govern i els tècnics municipals, en relació
a un possible acord d’alienació de la finca i per a aconseguir arribar a una ràpida solució de
l’expedient, esta part proposa, com a valor de la finca als efectes d’expropiació l’import de
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386.000,00 euros més gastos de notaria i registre (impostos si és el cas a càrrec de l’Ajuntament de
Riba-roja) més l’import de la contribució de la finca de l’exercici 2016 (IBI)”.
Tercer.- Obra en l’expedient nota simple del Registre de la Propietat de Benaguasil on consta la
titularitat de l’esmentada parcel·la, definida com de naturalesa urbana: parcel·la de terreny
urbanitzable; referència cadastral 7907804YJ0870F0001lD, superfície de terreny: cinc mil huitcents cinc metres quadrats i que bonica al nord, CAMÍ; sud, CARRETERA DE QUART A DOMEÑO;
Este, JESUS MASET I ENRIQUE SARAGOSSA; Oest, BARRANCO PORCHINOS, finca registral
núm. 25.985, inscrita en el Tom 1603, Llibre 438, Foli 130, Inscripció 2 a nom de D. Ismael Murgui
Pérez i D. José Murgui Pérez.
Quart.- Consta en l’expedient Informe de taxació de l’Arquitecte Municipal de l’esmentada parcel·la
per import de 437.773,64 euros. Així com Informe Tècnic en què es conclou que l’Ajuntament està
obligat a l’adquisició de la parcel·la i el valor de la mateixa és superior al cost de la compra amb les
condicions proposades pels titulars.
Quint.- Obra també en l’expedient Informe jurídic de la secretària general i Informe de fiscalització
favorable de la Interventora Municipal. Així com certificat d’existència de crèdit número
201700003231 i complementari 201700003981.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’article 104.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol de la Generalitat, d’Ordenació del
Territori, urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana establix que “quan transcórreguen cinc
anys des de l’entrada en vigor del pla sense que es porte a efecte l’expropiació de terrenys
dotacionals que no hagen de ser objecte de cessió obligatòria, per no resultar possible la justa
distribució de beneficis i càrregues en el corresponent àmbit d’actuació, continu o discontinu, els
propietaris podran anunciar a l’ajuntament el seu propòsit d’iniciar l’expedient de preu just, que ha
de dur-se a terme per ministeri de la llei si transcorren altres dos anys des del dit anunci”.
SEGON.- L’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa establix que “l’Administració i el particular a
qui es referisca l’expropiació podran convindre l’adquisició dels béns o drets que són objecte
d’aquella lliurement i per mutu acord, i en este cas, una vegada convinguts els termes de
l’adquisició amistosa, es donarà per conclòs l’expedient iniciat. “
TERCER.- De conformitat amb l’article 3.4 del Decret de 26 d’abril de 1957 pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa “Quan expropie la Província o el Municipi, correspon,
respectivament, a la Diputació Provincial o a l’Ajuntament en Ple, adoptar els acords en matèria
d’expropiació que d’acord amb la Llei o a este Reglament tinguen caràcter de recurribles via
administrativa o contenciosa.”
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per
unanimitat dels presents, va acordar:
PRIMER.- Acordar l’adquisició de la parcel·la de naturalesa urbana: parcel·la de terreny
urbanitzable; referència cadastral 7907804YJ0870F0001lD, superfície de terreny: cinc mil huitcents cinc metres quadrats i que bonica al nord, CAMÍ; sud, CARRETERA DE QUART A DOMEÑO;
Este, JESUS MASET I ENRIQUE SARAGOSSA; Oest, BARRANCO PORCHINOS, finca registral
núm. 25.985, inscrita en el Tom 1603, Llibre 438, Foli 130, Inscripció 2 per expropiació per ministeri
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de la llei i existint mutu acord amb els seus propietaris D. Ismael Murgui Pérez i D. José Murgui
Pérez en l’establiment del preu just; ascendint este a 386.000,00 euros sent a compte de
l’Ajuntament els gastos i impostos derivats de la mateixa que apareixen detallats en l’Informe de
l’Arquitecte Municipal.
SEGON.- Aprovar, en conseqüència, la proposició de valoració de preu just formulada per D.
Ismael Murgui Pérez i D. José Murgui Pérez, propietaris de la finca descrita ut supra per import de
386.000,00 euros més els gastos i impostos corresponents, ascendint a un total de 409.005,96 tal
com consta en l’Informe de l’Arquitecte Municipal.
TERCER.- Donar per conclòs l’expedient i procedir a l’Acta d’ocupació de la finca i al pagament.
QUART.- Notificar als propietaris expropiats als efectes oportuns.
QUINT.- Comunicar el present acord als Departaments d’Intervenció i Tresoreria als efectes
oportuns.
SEXT.- Traslladar d’este acord als Departaments de Secretaria General i Urbanisme als efectes de
tramitar la corresponent inscripció en l’Inventari de Béns.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/65

4.- 463/2017/GEN ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 25/2017
DAVALL LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENTS ÀREES DE GASTO.
Resultant que, per mitjà de Providència d’Alcaldia s’ha incoat expedient de modificació del
pressupost per mitjà de transferències de crèdits entre aplicacions pressupostàries pertanyents a
diferents àrees de gastos.
Vist l’informe emés per la Intervenció municipal que consta en l’expedient amb número 82/2017.
Considerant el que disposa l’article 179 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 –TRLRHL, i el que disposen els
articles 40 a 43 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenrotlla el Capítol I del Títol
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos;
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 2 Ciutadans, 1 EUPV), 3 en contra de Riba-roja Pot, va acordar:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient 25/2017 de modificació de crèdits per mitjà de
transferències de crèdits entre aplicacions pressupostàries pertanyents a diferents àrees de gastos,
conforme el detall següent:
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ESTAT DE GASTOS (disminució)
ESTAT DE GASTOS (augment)
Aplicació
Disminució Aplicació
Augment
Denominació
Denominació
presupuest.
Crèdit
presupuest.
Crèdit
Arrendament
elements
de
Rènting
vehicles
920/204.00
67.000,00 132/204.00
67.000,00
transport
adm.
policia local
General
Inversió
nova
Activitats
edificis
336/226.09.00
49.152,72 432/622.00 edificis
promoció 49.152,72
patrimonials
turística
Altres inversions de
920/160.00
Seguretat Social
112.683,63 433/619.03 reposició
132.683,63
d’infraestructures
Mobiliari
oficina
920/625.00
administració
20.000,00
general
TOTAL
TOTAL
248.836,35
248.836,35
DISMINUCIONS
AUGMENTS

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà a la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l’esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant del Ple de
la Corporació.
TERCER.- Que es done compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es
formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en el cas que no es presenten, l’acord
provisional s’elevarà automàticament a definitiu.
QUART.- L’acord d’aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits hauran de
publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació jurisdiccional.
QUINT.- De l’expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovat, es remetrà una còpia a
l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seua remissió al Butlletí
Oficial de la Província.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/66

5.- 544/2017/GEN_RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL PLE. NÚM. 1/2017
VISTA la relació de factures l’aprovació de la qual es proposa amb el detall següent:
CIF Tercer

Nom Tercer

DIVERSOS

DIVERSOS

NumFact
----

Descripció Gasto
FechaRecep
Prestacions
Individuals
2015
2016

Import
13.546,35
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B98496516

SENYALITZACION
S TRILLO S.L.
622

A78015880

API
S.A.

A46138921
E98698186

E98698186
E98698186
E98698186
E98698186

V98172059

V98172059

V98172059

13/12/2016

290,40

21/12/2016

100,09

22/12/2016

385,87

29/11/2016

33,66

29/11/2016

86,90
234,30

81

SOPAR PER A 20
29/11/2016
BIBIDAS PRESENTACIÓ
FALLA l’ARMONIA
30/12/2016

79

MENJARS 9 d’OCTUBRE 30/12/2016

51,70

FE160040

GASTOS PLV DES DEL
01/07/2016
FINS
AL
30/09/2016
13/10/2016

609,91

FE160039

GASTOS PLV DES DEL
01/07/2016
FINS
AL
30/09/2016
13/10/2016

2.087,79

MOBILITAT
462N160147

ELECTRONIC
TRAFIC S.A.
16-03160
ROIG
&
ACEBEDO, C.B.
4
ROIG
&
ACEBEDO, C.B.
ROIG
&
ACEBEDO, C.B.
ROIG
&
ACEBEDO, C.B.
ROIG
&
ACEBEDO, C.B.
ENTITAT
URBANÍSTICA
DEL
PARC
LOGÍSTIC
ENTITAT
URBANÍSTICA
DEL
PARC
LOGÍSTIC
ENTITAT
URBANÍSTICA
DEL
PARC
LOGÍSTIC

ORMEÑO BARCO
05648595W CARLOS
GEANCAR
A96134598 MAQUINÀRIA, S.A.
CASVA
SEGURETAT,
B12508370 S.L.U.
SANEJAMENT
I
A46031027 SUBMINISTRAME

Senyal R101 de 50cm
eco
Certificació
subministrament plaques
tràfic--ES
CANVIA
DIRECCIONS,
S’ANUL·LEN
SEMÀFORS I ES GIREN
SEGÚNLOS CRITERIS
DE LA POLICIA LOCAL.orden de treball 11000
DE
SOPARS PROTECCIÓ
CIVIL,SERVICIO FALLES
SOPARS PROTECCIÓ
CIVIL,
ACTE
TREN
FALLER

6
12

465

GASTOS PLV DES DEL
01/07/2016
FINS
AL
30/09/2016
13/10/2016
REPLANTEJAMENT
I
APLICACIÓ
DE
PINTURA
DE
SENYALITZACIÓ
VIAL
EN ENTRADA I EIXIDA A
VALÈNCIA LA VELLA
14/12/2016

163067/11

OLIS I FILTRES

FE160039

13/12/2016

QUOTA
ANUAL
CONNEXIÓ A.C.R.A
14/12/2016
PRODUCTES
DE
16-1-1-031135 LLANTERNERIA
17/11/2016
6S5420

29,92

1.562,24

1.415,70
211,56

364,15
509,37
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A46031027

B96118682

B98363971
B96249719

B97678759
B96249719

A46031027

B98671100

B96118682
B96492913

B80399660

A28122125

NTS S.A.
SANEJAMENT
I
SUBMINISTRAME
ARRUIXADORA
NTS S.A.
16-1-1-031134 ENERGY
WD-40 BOT DE 400 MLSOLDADORESTAÑO
60W-MONTAK
GARCIA
ÉS...
EXPRESS
CINTA
BRICOLATGE
I
BLISTER-HOJAS
JARDI, S.L.
0000128
CUTTER 18MM 745318
CINTA
AMERICANA
NEGRA
30MX50MMCINTA
AMERICANA
GRISA
30MX50MMFERRETERIA
SILICONA MULTIUSOS
GIMENO
BLANCA-SILICONA
GERMANES S.L.
1600431
ACIDA TRANSPARENT
FUSTERIA BADIA,
BASE
D’AGLOMERAT
S.L.
000161
PER A FURGÓ
MARTI FOLGADO
MATERIALS
DE
CONSTRUCCIÓ
MATERIALS PER A LA
S.L.
16-01-001304 CONSTRUCCIÓ
FUSTERIA BADIA,
BASE
D’AGLOMERAT
S.L.
000186
PER A FURGÓ
SANEJAMENT
I
TERMOS
ELECT.
SUBMINISTRAME
THERMOR-CPNCEPT 80
NTS S.A.
16-1-1-034848 L
TANCA D’OBRA MÒBIL
ELECTR. 1900 x 3500
ISOLVED
(Ud).-PEU
FORMIGÓ
SUBMINISTRAME
TANCA MÒBIL OBRA
NTS I DIST. SL.
160148
(Ud).-PORTS.REIXETA 30X30 CM.ANTICONGELANTE 30%
GARCIA
ÉS...
5 LT.-GIRATORIO 1/2
BRICOLATGE
I
C/ALT VOL. METALICOJARDI, S.L.
0000191
CODO LLAUTÓ M-H 3/4
AL
2016- MATERIAL
DE
TURIA-REGS, S.L. 000726
LLANTERNERIA
Servici
d’arreplega
i
neteja
d’excrements
canins
i
servici
de
ACCIONA
desbrossament
en
SERVICIS
l’acabe
municipal
de
URBANS, SL
9002400125
Riba-roja del teu
(B) Total Large Black &
CÀNON ESPANYA
White(112) 1916 1997 iRS.A.
401045059
ADV
4225i
MODEL

17/11/2016

57,23

23/11/2016

84,60

23/11/2016

337,78

23/11/2016

252,89

09/12/2016

1.244,94

21/12/2016

199,65

22/12/2016

129,35

27/12/2016

702,53

31/12/2016

224,24

23/12/2016

225,83

30/11/2016

11.360,31

06/12/2016

83,07
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A28122125

CÀNON ESPANYA
S.A.
401057921

B96476536

ELICLIMA, S.L.

B12583753

CENTRE
D’ACTIVITATS
AQUÀTIQUES
AQUAESPORT SL 16666

B12583753

CENTRE
D’ACTIVITATS
AQUÀTIQUES
AQUAESPORT SL 16668

383

29176971E

GARCIA
ÉS...
BRICOLATGE
I
JARDI, S.L.
0000188
GARCIA VERDEJO
ANTONIOCENTRO
CANÍ
RIBAMONTES
284/16
GARCIA VERDEJO
ANTONIOCENTRO
CANÍ
RIBAMONTES
297/16

A03063963

LOKIMICA,S.A.

1253

A03063963

LOKIMICA,S.A.

1348

B96118682

29176971E

QXM01062
AJ.RIBAROJA DEL TÚRIA, CTRO
SOCIAL-SERVICIO
(B) Total Large Black &
White(112) 1997 2136 iRADV
4225i
MODEL
QXM01062
AJ.RIBAROJA DEL TÚRIA, CTRO
SOCIAL-SERVICIO
HORES DE TREBALL
OFICIAL
DE
1a
FRIGORISTA--Servicis de gimnàstica
per a la3 edat realitzades
en el mes de novembre
de 2016 (39 hores* 21,5
euros) AD1587/2016--Servicis de gimnàstica
per a la3 edat realitzades
en el mes de juny de
2016 (48 classes*21,5
euros) AD1587/2016--MANEGUÍ UNIÓ PVC
ENCOLAR 40-CODO MH
67é
40DESATASCADOR
LIQUIDE 1 LT.-MACHON
1 X 3/4

20/12/2016

60,23

20/12/2016

44,32

07/12/2016

1.014,59

13/12/2016

1.248,72

31/12/2016

41,01

SERVICI D’ARREPLEGA
D’ANIMALS
ABANDONATS
31/10/2016

1.480,87

SERVICI D’ARREPLEGA
D’ANIMALS
ABANDONATS
01/12/2016
DDD DE LA XARXA
PUBLICA
DE
SANEJAMENT I DEP.
MUNIC.
SERVICIODE
DESRATITZACIÓ,
DESINFECCIÓ
I
DESINSECTACIÓ DE LA
XARXA PÚ
30/11/2016
DDD DE LA XARXA
PUBLICA
DE
SANEJAMENT I DEP.
MUNIC.
SERVICIODE
DESRATITZACIÓ,
DESINFECCIÓ
I 30/12/2016

1.299,37

1.895,67

1.895,67
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73744701P

GUARDIOLA
ESTIVALIS JOSE
GUARDIOLA
ESTIVALIS JOSE

B96249719

FUSTERIA BADIA,
S.L.
000182

73744701P

B96118682

A46031027

A46031027

A46031027

B98204522
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1.392,60
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23/11/2016

3.021,28

23/11/2016

3.020,17

23/11/2016

6.921,04

23/11/2016

7.206,83

08/12/2016

3.928,28

09/12/2016

7.066,33

22/12/2016

4.030,91

30/12/2016

7.064,49

20/09/2016

1.425,48

30/12/2016
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07/12/2016

2.511,48

29/12/2016
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29/12/2016

472,96

23/12/2016
Suma

605,00
136.355,84
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VIST que les factures estan conformades pel Regidor encarregat de l’Àrea o Servici de l’equip de
govern i, si és el cas, pel responsable de la tramitació del gasto efectuat, implicant la dita
conformitat que el servici o subministrament ha sigut realitzat.
VIST que hi ha crèdit suficient en el pressupost municipal vigent.
VIST l’informe emés per la Intervenció municipal amb NÚM. 92/2017 respecte a l’expedient de
Reconeixement Extrajudicial de Ple, a l’empara del que disposen els articles 188 i 215 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, advertit del seu contingut i sense perjuí del mateix.
Considerant que Mitjançant Una Resolució 228 de 3 de febrer de 2017 l’Alcaldia hi ha disposat l’inici
de tots els expedients de contractació pendent de contracte havent-se aprovat un Pla de
perfeccionament de la contractació en Junta de Govern de data 20 de febrer de 2017, on es fixa un
termini màxim de 6 mesos per a procedir a la dita regularització.
Per tot això,
Prèvia ratificació de la seua inclusió en l’orde del dia per estar sense dictaminar, per 11 vots
a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 2 Ciutadans, 1 EUPV), 3 en contra de Riba-roja Pot, el Ple, després
del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions per 11 vots a favor (6 PSOE, 2
Compromís, 2 Ciutadans, 1 EUPV), 3 en contra de Riba-roja Pot, va acordar:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació de les factures que es detallen amb càrrec les
aplicacions corresponents del pressupost municipal.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/67

6.- 4/2017/PGRU PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT SOBRE CONTRACTACIÓ
DEL SERVICI D’AJUDA A DOMICILI, DEPENDENT DE LA REGIDORIA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Contractació del Servici d’Ajuda a Domicili, dependent de la Regidoria de Benestar Social, per
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
El partit polític Riba-roja Pot, d’acord amb el que preveu 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:
La Llei 5/1997 de 25 de Juny de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el sistema de
Servicis Socials en l’àmbit de la Comunitat i regula les competències de les distintes
Administracions Públiques, establix els servicis socials generals com l’estructura bàsica del
Sistema Públic de Servicis Socials per mitjà de la prestació d’una atenció integrada i polivalent
dirigida a tota la població i articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i
rehabilitadoras, i atribuïx a les entitats locals la seua aplicació i desenrotllament.
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La mateixa Llei, establix que correspon a les entitats locals el desplegament i aplicació dels
recursos de suport a la família establint el Servici d’Ajuda a Domicili, com un dels servicis especials
del suport familiar.
La Llei 13/2016 de 29 de Desembre, afig un nou article 44 bis dins del Capítol II, Titule IV a la Llei
de 1997 en el que es parla de les formes de provisió de les prestacions del Sistema Públic de
Servicis Socials, establint que les Administracions Públiques incloses en el Sistema Públic de
Servicis Socials, proveiran als beneficiaris dels servicis socials dels servicis de la forma següent:
a).- Per mitjà de gestió directa o mitjans propis, que seran la forma de provisió preferent
b).- Per mitjà de gestió indirecta d’acord amb les formules establides en la normativa sobre
contractes en el sector públic.
c).- Per mitjà d’acords d’acció concertada amb entitats privades d’iniciativa social
El Títol IV de l’Esmentada Llei en l’article 62 determina el concepte, règim general i principis de
l’acció concertada i en l’article 64 parla del procediment de concertació i criteris de preferència
establint en l’apartat g, que un dels criteris de selecció d’entitats seran "les bones pràctiques socials
i de gestió de personal".
Antecedents del Servici d’Ajuda a Domicili en l’Ajuntament de Riba-roja
Este servici va ser contractat per l’Ajuntament en els anys 90 amb la Cooperativa POVINET.
En el 2001 el contracte d’este servici junt amb el suport al repartiment del càtering social per a les
zones 1 i 3 va ser adjudicat a l’empresa ESPIGOL COOPERATIVA VALENCIANA.
Amb data 22 de Desembre del 2009 la Junta de Govern Local va aprovar una nova contractació
d’este servici i el suport al repartiment del càtering en les zones 1 i 3 per un termini de 2 anys, un
pressupost total de licitació de 389.880 euros i un preu d’hora facturada de 15 euros. Contracte que
va ser adjudicat a l’empresa ASER.
Al Setembre del 2011, l’Ajuntament va ser notificada per la Tresoreria de la Seguretat Social dels
impagaments d’esta empresa de les quotes de la Seguretat Social del personal que venia prestant
el servici, fet que va motivar que l’Ajuntament es vera obligat a suspendre els pagaments amb
l’empresa adjudicatària.
Mitjançant Una Resolució d’Alcaldia de 30-1-2012 es rescindix al contracte per a la prestació del
servici d’Ajuda a Domicili amb l’empresa ASER. Rescissió que es duc a terme de mutu acord.
Davant d’esta situació i perquè els beneficiaris d’este servici (que en eixe moment ascendia
aproximadament a 50 persones) no es veren afectats per la resolució del contracte, la Regidoria de
Servicis Socials va elaborar unes bases reguladores de concessió de subvencions per a l’any 2012,
fent constar en les mateixes que es feia de forma transitòria en tant es poguera procedir a una nova
contractació del servici.
Esta situació de subvencionar als usuaris de la prestació del servici d’ajuda a domicili, perquè al seu
torn contracten este servici (així ve arreplegat en les bases reguladores del 2016), que es va
adoptar per l’Ajuntament de forma transitòria allarga des del 2012 fins al dia de hui fent constar en
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les bases que s’elaboren anualment per part de la Regidoria de Servicis Socials la transitorietat
d’esta mesura fins a la licitació i adjudicació d’este servici.
Per tot allò que s’ha exposat, i considerant este Grup municipal que cinc anys de demora per a la
contractació d’un servici que es considera bàsic en la prestació dels Servicis Socials municipals és
excessiu, tenint en compte així mateix, que en el poble hi ha la demanda d’este servici, així com
personal preparat per a dur-ho a terme ja que es van realitzar diversos cursos d’auxiliars d’ajuda a
domicili,
Es proposa al Ple l’adopció del següent Acord:
1º.- Que es duga a terme una nova licitació per a la contractació del Servici d’Ajuda a Domicili
(SAD) dins del primer trimestre del 2017 i es done per finalitzat el procediment actual i la
transitorietat del mateix.
2º.- Que es consigne en el pressupost del 2017 en l’àrea de Servicis Socials la quantia necessària
per a la dita contractació tenint en compte el número actual de beneficiaris d’este servici, així com
els salaris dels auxiliars prestadors del servici, les seues quotes a la Seguretat Social, i els
productes necessaris.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 3 vots a
favor de Riba-roja pot i 11 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís, 2 Ciutadans, 1 EUPV), va acordar
desestimar la proposta presentada.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/68

7.- 7/2017/PGRU PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUTADANIA
PER A LA CONVOCATÒRIA ANUAL D’UN DEBAT SOBRE L’ESTAT DEL MUNICIPI
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA ANUAL D’UN DEBAT SOBRE L’ESTAT
DEL MUNICIPI.
El partit polític Ciutadans Riba-roja, d’acord amb el que preveu 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
Primer.- El debat sobre l’estat de la nació, que se celebra anualment en el congrés dels Diputats,
excepte en aquells anys en què no es va celebrar per coincidir amb la convocatòria d’eleccions
generals, té com a finalitat la d’abordar la política general duta a terme durant l’any pel Govern.
La mateixa periodicitat i finalitat té el debat sobre l’estat de la comunitat, el qual se celebra en la seu
dels distints parlaments autonòmics.
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Atés que este tipus de debats permet a la ciutadania conéixer de primera mà la política duta a terme
pels equips de govern nacional i autonòmic, entenem que ha d’emportar-se també al ple municipal,
celebrant, d’esta manera, un debat anual sobre l’estat del municipi.
Així, els assumptes més importants a debatre en l’esmentat debat sobre l’estat del municipi seran
aquells que siguen de competència municipal i aquells altres que, sense ser-ho, hagen suposat
algun tipus d’actuació per part de l’equip de govern i dels partits de l’oposició.
Després de molts anys amb multitud de casos de corrupció i d’exageracions urbanístiques, entrem
en una nova fase en què els veïns ens exigixen major transparència i participació, per això, molts
Ajuntaments del nostre país han incorporat als seus reglaments l’obligació de convocar anualment
un Ple Extraordinari monogràfic per a debatre sobre l’Estat del Municipi.
Des de Ciutadans considerem que este ple hauria de realitzar-se cada mes de juny, coincidint amb
l’any de legislatura, per a poder tractar el que ha sigut la política municipal durant l’any anterior.
El format que proposem tindria una periodicitat anual, celebrant-se sempre el mateix mes, de
manera que no coincidisca amb el calendari actual de plens ordinaris i amb horari de vesprada
perquè puga acudir el nombre més gran possible de veïns de Riba-roja.
Segon.- Al no existir una regulació específica, ni tan sols reglamentària, el debat es desenrotllarà
segons el que preveu la present moció.
El debat s’iniciarà amb una intervenció de l’Alcalde sobre la situació general del municipi i de les
línies mestres de la seua acció de govern, tenint la seua intervenció una duració màxima de vint
minuts.
A continuació, intervindran els portaveus de cada Grup Polític, de major a menor representació en el
Ple i durant el mateix temps màxim de vint minuts.
L’Alcalde podrà contestar a les qüestions plantejades pels portaveus dels Grups de forma conjunta,
en un únic torn de deu minuts, concedint-se posteriorment un torn de rèplica de duració màxima de
cinc minuts per cada Grup.
Una vegada finalitzat el torn de rèplica, l’Alcalde tancarà el debat, estant la seua intervenció limitada
a un màxim de cinc minuts i donarà pas al torn de preguntes del públic.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat dels
presents, va acordar:
1.- Que es procedisca per l’Ajuntament de Riba-roja a convocar anualment un Ple Extraordinari per
al Debat sobre l’estat del Municipi, en el mes de juny, començant a aplicar-se este acord a partir de
l’any 2017, sent la regulació del debat d’acord amb allò que s’ha assenyalat en la present Proposta.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/69
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8.- 8/2017/PGRU PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL SUPORT A
LES FAMÍLIES NOMBROSES
El grup municipal del Partit Popular, d’acord amb el que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el
Reglament d’Organització del Govern i de l’administració d’Ajuntament de Riba-Roja de Túria,
presenta al Ple de la Corporació la següent proposta de resolució.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Bé és conegut pels ciutadans i per les famílies nombroses en particular que, amb l’actual gestió des
de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana, s’estan produint
retards de més de 6 mesos (reconegut per la pròpia Conselleria )en la concessió o renovació del
títol de Família Nombrosa; la qual cosa comporta perdudes importants de beneficis per a les
esmentades famílies arribant inclús a dificultar de forma important el seu dia a dia. Produint
situacions extremes per estos retards.
I en concret en el nostre municipi el 28% de les famílies nombroses han d’afegir a esta situació, que
per la gestió municipal han perdut beneficis. Deixant-los en inferioritat de condicions respecte a
famílies de les seues mateixes característiques que residixen en municipis veïns. Ens referim a la
inclusió de criteri de renda en la concessió de bonificació en l’IBI de la vivenda familiar per condició
de família nombrosa. En municipis de veïns comL’Eliana, Benaguasil, La Pobla de Vallbona i inclús
Paterna no existix en criteri de renda per a la bonificació en el pagament de l’IBI de la vivenda
familiar arribant en algun d’estos municipis a estar bonificats en més del 50 %Creiem.
que en la situació preocupant del descens de la natalitat hauríem de fomentar i ajudar, inclús des de
l’àmbit municipal, a les famílies a tindre fills i col·laborar en la inversió de la piràmide d’edat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
Primer.- Exigir a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana a
prendre les mesures necessàries per a agilitzar els tràmits de concessió i renovació dels títols de
Família Nombrosa
Segon.- L’acceptació, en tots els tràmits municipals en què siga necessari el títol de Família
Nombrosa, de la sol·licitud presentada en Conselleria tant de concessió com de renovació.
Tercer.- La retirada del criteri de renda per a la Bonificació de l’IBI de la vivenda habitual per a
famílies nombroses, igualant en beneficis a estes famílies amb altres col·lectius com a dones
maltractades o persones amb discapacitats.
El Sr. Alcalde indica que es queda sobre la Taula atés que no es troben els Regidors del
Grup Popular proponent de la moció perquè tinguen l’oportunitat de defendre-la en un altre Ple si
així ho desitgen.

9.- 9/2017/PGRU PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE COMPREELS MEUS PER RIBA-ROJA PER A
INSTAR A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA A DOTAR
AMB PERSONAL ADMINISTRATIU ELS CENTRES ESCOLARS DE PRIMÀRIA
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Miquel Castillo Faus i Rafael Folgado Navarro, en representació del grup municipal Compromís per
Riba-roja de Túria, compareixen i presenten al plenari de l'Ajuntament, per al seu debat i aprovació,
la següent moció per
INSTAR A LA CONSELLERIA d’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA A DOTAR
AMB PERSONAL ADMINISTRATIU ELS CENTRES ESCOLARS DE PRIMÀRIA.
EXPOSICIÓ DE FETS:
Històricament els centres escolars públics de Primària no han estat dotats amb personal
específic dedicat a espades administratives. Això ha fet que els Equips Directius d’estos Centres,
formats per personal docent hagen de dur endavant els gestions administratives en detriment de la
seua dedicació a espades concretes de planificació i control de la taverna pedagògica del centre.
Durant el curs 2016-17 ens$ hem de congratular perquè la conselleria haja dotat de personal
administratiu als centres públics amb tres o mes línies. En el cas de Riba-roja, entre tots els centres
sumixen 6 línies però cap dels centres és de tres línies, almenys oficialment, tot i què alguns d'ells
tenen part d'eixa tercera línia en funcionament per necessitats de matrícula.
Pensem que és important que la Conselleria d'Educació explore solucions a la situació que viuen
els centres educatius de Riba-roja de Túria i d'altres poblacions i, que dot de personal administratiu
els col·legis tot i que este personal puga ser compartit per centres pròxims geogràficament. Sempre
serà millor situació compartir el personal administratiu que no tenir-lo.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat dels
presents, va acordar:
1. Instar a Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana per a què estudie mesures per
a poder dotar de personal administratiu als centres escolars d'Infantil i Primària.
2. Remetre l'acord al President de la Generalitat Valenciana, al Conseller d'Educació i als
Grups Parlamentaris dels Corts Valencianes.
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/71

10.- 10/2017/PGRU PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR PER A VETLAR
PELS DRETS LINGÜÍSTICS EN LA COMUNITAT I QUE NO HI HAJA DISCRIMINACIÓ
NEGATIVA PER ALS ALUMNES EN FUNCIÓ DEL MODEL LINGÜÍSTIC EN QUÈ REBEN
L’ENSENYANÇA
El grup municipal del Partit Popular, d’acord amb el que preveu la Llei 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
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El 6 de febrer de 2017 es va publicar en el DOGV núm. 7.973 el Decret 9/2017, de 27 de gener, del
Consell pel qual s’establix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació en les
ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana.
El decret està ideat perquè qui desitge castellà quede amb el mínim d’hores en anglés, i qui opte
per valencià serà premiat amb la màxima acreditació en la referida llengua estrangera.
Així s’establix que, en el sistema educatiu valencià, en tots els centres educatius sostinguts amb
fons públics, s’aplicarà el que el decret denomina “el Programa d’Educació Plurilingüe Dinàmic.” El
dit programa consta de sis nivells de competència en llengües que van del Nivell Bàsic 1 al Nivell
Avançat 2.
El Decret establix que una vegada finalitzat el període formatiu se certificarà el nivell de
competència dels alumnes, de manera que els que acaben el Batxillerat amb un Nivell Avançat, és
a dir, anglés i valencià, obtindran l’acreditació del B1 d’anglés i el C1 en valencià, a diferència de
què hagen triat el Nivell Bàsic o castellà, que quedaran sense cap acreditació.
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, de millora de la Qualitat Educativa, establix en l’article 1 que, el sistema educatiu
espanyol s’inspira, entre altres principis, en la equitat, que garantisca la igualtat d’oportunitats, la
igualtat de drets i oportunitats que ajuden a superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat
universal a l’educació i també en el reconeixement del paper que correspon als pares com a primers
responsables de l’educació dels seus fills. Principis de què patix este Decret.
En la Comunitat Valenciana s’ha demostrat al llarg de la història que és possible la convivència
entre les dos llengües oficials, valencià i castellà, sent este un factor enriquidor per a la societat.
L’escenari proposat constituïx, al contrari, la utilització d’una llengua, com és l’anglés, per a
aconseguir objectius d’imposició lingüística del valencià allà on fins ara la llibertat ha fet que es parle
en castellà o en ambdós llengües.
El Consell va més enllà volent imposar l’ús del valencià, ja no sols en la formació dels alumnes, sinó
en tot l’àmbit escolar i en l’administració educativa, i en la relació d’esta amb pares i entitats
públiques o privades, la qual cosa resulta incompatible amb l’article tercer de la Constitució
Espanyola.
Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Riba-roja inste al Consell de la Generalitat a:
a) Vetlar pels drets lingüístics dels alumnes que lliurement trien castellà com a llengua
vehicular.
b) Que en cap cas s’utilitze l’idioma estranger per a premiar l’elecció d’una o altra llengua
cooficial.
c) Garantir l’efectiva llibertat dels pares en l’elecció de l’educació que volen per als seus
fills, d’acord amb els principis constitucionals.
d) Que no s’establisquen imposicions lingüístiques a pares, alumnat, funcionariat i
qualsevol entitat pública o privada en la seua relació amb l’administració educativa. ”
SEGON.- Traslladar del present acord a tots els grups parlamentaris amb representació en Les
Corts Valencianes.
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El Sr. Alcalde indica que es queda sobre la Taula atés que no es troben els Regidors del
Grup Popular proponent de la moció perquè tinguen l’oportunitat de defendre-la en un altre Ple si
així ho desitgen.
11.- 11/2017/PGRU PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE CIUTADANS, PARTIT DE LA
CIUTADANIA PER A LA MODIFICACIÓ DEL DECRET DEL CONSELL, PEL QUE S’ESTABLIX
EL MODEL LINGÜÍSTIC EDUCATIU VALENCIÀ I ES REGULA LA SEUA APLICACIÓ EN LES
ENSENYANCES NO UNIVERSITÀRIES.
El partit polític Ciutadans Riba-roja, d’acord amb el que preveu 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
Amb data 6 de febrer de 2.017 s’ha publicat en el DOGV el Decret 9/2017, de 27 de gener, del
Consell, pel qual s’establix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació en les
ensenyances no universitàries.
Entenem en primer lloc que davant d’accions de tal calat com les que pretén imposar el referit
decret, haguera sigut exigible que l’administració haguera realitzat una exposició del model lingüístic
a proposar en cada municipi i en especial als que per història, mai han utilitzat el valencià com a
forma social de comunicació entre els seus veïns, o la mateixa no és la preponderant en ells.
El model previst en este decret crega valencians de primera i de segona, a l’oferir a aquells
estudiants dels centres que trien la immersió en valencià a través dels nivells més avançats, la
possibilitat d’estudiar més hores d’Anglés que altres, a més de la possibilitat d’obtindre la titulació de
les competències lingüístiques en anglés i valencià.
Així mateix, el present Decret en la seua actual configuració vulneraria allò que s’ha arreplegat en
l’article 9.2 de la Constitució Espanyola que establix l’obligació dels poders públics "a promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu siguen reals i efectives". Igual que vulneraria
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, on clarament s’establix que ningú podrà ser
discriminat per raó de la seua llengua.
El sistema d’expedició de títols en llengües estrangeres contemplat, vulnera principis bàsics de tot el
nostre ordenament jurídic i polític com són el d’equitat i igualtat, ja que tant la titulació i el nivell
d’anglés ha de ser el mateix en totes les línies educatives independentment del percentatge de
castellà i valencià que oferisquen. En la seua actual configuració, només els alumnes que acaben
Batxillerat dins del Nivell Avançat del Pla Trilingüe amb major presència del Valencià obtindran de
manera automàtica el certificat del B1 en Anglés. No obstant això, els alumnes formats en
programes que opten pel castellà, hauran d’acudir a acadèmies o centres d’idiomes si volen
obtindre el títol d’anglés corresponent, incloent-se d’esta manera també una flagrant discriminació
d’orde econòmic, ja que només aquells alumnes els progenitors que dels quals tinguen capacitat per
a pagar esta formació extraescolar podran garantir que els seus fills tenen un adequat maneig de
l’Anglés i certificar el mateix a l’acabar la seua etapa preuniversitària.

21

Des de Ciutadans entenem que l’actuació de la Generalitat Valenciana en la matèria ha d’estar
sempre presidida per la creació de les condicions favorables, en el conjunt de la societat valenciana,
que permeten que l’ús normal tant del Valencià com del Castellano, sense que cap de les llengües
oficials de la Comunitat Valenciana quede relegada en un segon pla, i molt menys com en este cas
supose motiu de discriminació cap aquells que trien com a llengua vehicular per a rebre la seua
educació, una o altra.
Una vegada més, amb este Decret, al contrari del que es pretén, s’aconseguirà que molts ciutadans
valencians perpetuen en el temps actituds de desafecció cap a la llengua valenciana, quan des de
Ciutadans entenem tot el contario i creiem que la missió del Consell hauria de consistir a promoure
entre la ciutadania la necessitat que les llengües valenciana i espanyola anessen percebudes com
un patrimoni compartit sense excepcions.
Es proposa al Ple l’adopció del següent Acord:
Primer. Instar al Consell a què en el desplegament reglamentari del Decret totes les accions
oportunes per a garantir que amb l’entrada en vigor del Decret Decret 9/2017, de 27 de gener, pel
qual s’establix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació en les ensenyances
no universitàries no es vulnere la Constitució Espanyola ni l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana.
Segon. Que el Consell, i si no n’hi ha el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, prenguen les
mesures i accions oportunes perquè l’oferta d’Anglés i les possibilitats de certificació del seu nivell a
l’acabar tant l’ESO com el Batxillerat siguen les mateixes independentment del nivell del Programa
d’Educació Plurilingüe Dinàmic triat per cada centre.
Tercer. Instar al Consell, a introduir les modificacions oportunes al present decret, en particular en
l’article 20, per a garantir que se sotmeta a votació entre les mares i pares de cada centre educatiu
el nivell lingüístic que desitgen que s’aplique en cada centre dins dels previstos en el Programa
d’Educació Plurilingüe Dinàmic.
Quart. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat Valenciana, al Govern de l’Estat
Espanyol i a totes les AMPAs del nostre municipi.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 2 vots a
favor de Ciutadans i 12 en contra de (6 PSOE, 2 Ciutadans, 1 EUPV, 3 Riba-roja Pot), va acordar
desestimar la proposta presentada.
Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/73

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT SOBRE
12.- 12/2017/PGRU
RECONEIXEMENT I DIFUSIÓ PEL DESCOBRIMENT D’UNA NOVA ESPÈCIE EN EL NOSTRE
MUNICIPI.
Proposició reconeixement i difusió pel descobriment d’una nova espècie en el nostre municipi.-
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El partit polític Riba-roja Pot, d’acord amb el que preveu 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 Proposició de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat mes de desembre de 2016, va ser publicat en el número 37 de la revista científica
Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Vaig exercir la troballa d’una nova espècie de
fong, batejat com Cyathus ibericus.
L’espècie es va trobar per primera vegada en la vall de Porxinos, i durant diversos anys s’ha seguit
la seua evolució i s’ha trobat també població en la Vallesa. No ha sigut fins a la seua publicació en
la revista científica fins quan s’ha pogut donar la confirmació oficial a la troballa. Per a això ha sigut
necessari realitzar l’oportú estudi microscòpic i molecular per mitjà d’anàlisi de l’ADN, donant com
resultat que es tracta efectivament d’una nova espècie diferenciada de la seua pareguda Cyathus
Pygmaeus descoberta anys abans.
El fong, és prou freqüent en el nostre entorn, ja que és substrat de què s’alimenta principalment és
de restes llenyoses de Pinus halepensis, i per això, a més de trobar-se en la vall de Porxinos s’ha
detectat la seua presència en la Vallesa de Mandor.
El descobriment va ser realitzat per dos biòlegs, Juan Carlos Zamora del Departament de Biologia
Vegetal de la UCM i Juan Carlos Poveda-Molero biòleg i veí de Riba-roja.
La vinculació del fong descobert és per tant doble amb el nostre municipi, per un costat per ser
trobat per primera vegada en la vall de Porxinos, i per un altre per ser descobert per un veí de la
nostra localitat i amant del nostre territori.
Creiem per tant necessari fer un reconeixement públic de la troballa i per tant;
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per
unanimitat dels presents, va acordar:
Primer: Felicitar els biòlegs Juan Carlos Zamora i Juan Carlos Poveda-Molero pel seu treball i el
seu troballa científic que ve a corroborar la gran biodiversitat natural del nostre municipi.
Segon: Donar a conéixer al municipi, en especial als més jóvens en col·legis i instituts, el
descobriment de la nova espècie, a fi que tots podem valorar esta biodiversitat i servisca per a amar
més si és possible el nostre entorn mediambiental.
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/74

13.- 13/2017/PGRU DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA DE
2017
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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L’article 14 de la Constitució Espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó
de sexe. Per la seua banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de promoure les
condicions perquè la igualtat siga real i efectiva.
La igualtat entre dones i hòmens és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos
internacionals sobre drets humans, entre els que destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes
les formes de discriminació contra la dona, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides al
desembre de 1979 i ratificada per Espanya en 1983.
La igualtat és, així mateix, un principi fonamental en la Unió Europea. Esta igualtat entre dones i
hòmens i l’eliminació de les desigualtats entre unes i altres són un objectiu que ha d’integrar-se en
totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.
Al nostre país es va aprovar la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i hòmens, ja que, a pesar dels avanços normatius aconseguits fins a eixe moment,
s’evidenciaven manifestacions de violència de gènere, discriminació salarial, major desocupació
femenina, escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social, cultural i
econòmica, o problemes de conciliació entre la vida personal, laboral i familiar.
El pròxim 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, des de totes les institucions s’ha
intentat enviar un missatge clar i concís la necessitat d’aconseguir la igualtat REAL, este dia és
cada vegada més una ocasió per a reflexionar sobre els avanços aconseguits, exigir canvis i
celebrar els actes de valor de dones comunes que han exercit una funció extraordinària en la
història, reclamant drets bàsics com l’accés a l’educació, la cultura, el treball o la política.
És necessari acabar amb les moltes discriminacions a què les dones estan sotmeses, laboral,
salarial, sostre de vidre, falta de representativitat i de referents femenins, falta de coresponsabilitat
familiar o assignació d’estereotips per qüestions de gènere.
Com hem referit anteriorment els poders públics tenen l’obligació d’adoptar mesures d’acció positiva
per a fer real la igualtat econòmica, social i cultural, per a aconseguir una societat mes democràtica,
més justa i més solidària.
El dret a la igualtat ha d’inculcar-se des de la infància, sent esta la millor forma d’aconseguir que en
un futur els hòmens i dones convisquen d’una manera igualitària i solidària, per la qual cosa és
necessari potenciar l’educació en valors.
L’Administració local és l’Administració més pròxima al ciutadà, mes pròxima als problemes que
afronta la dona i per això constituïx l’agent dinamitzador més apropiat per a promoure una societat
verdaderament igualitària, promovent accions concretes dirigides a la prevenció de conductes
discriminatòries i a la previsió de polítiques actives d’igualtat sobre els diversos àmbits socials, i
culturals.
És necessari un esforç col·lectiu, per la qual cosa els Ajuntament han de fomentar la mobilització i
sensibilització de la societat en general a través de la conscienciació de la ciutadania, per tot això.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per
unanimitat dels presents, va acordar:
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PRIMER: Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la dona, promovent esdeveniments
dirigits a reforçar el principi d’igualtat entre hòmens i mors, sumant-nos al lema de l’ONU "les dones
en un món laboral en transformació: cap a un planeta 50-50 en 2030".
SEGON: Impulsar un pacte d’estat per a la lluita contra tota discriminació contra la dona, sobretot el
que suposa tot tipus de violència.
TERCER: Exigir a les empreses contractades per l’Ajuntament la no-discriminació en cap de les
seues formes a l’hora de realitzar concessions administratives, i instar a les altres empreses a
sumar-se a estes propostes.
QUART: Promoure campanyes d’informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la
població, i que es facen extensives al llarg de l’any, utilitzant per a això pel·lícules, cartells,
col·loquis sobre la història de la dona, les seues metes, els seus èxits i la seua situació de
discriminació en nombrosos llocs del món.
QUINT: Prioritzar a l’hora d’actualitzar el nomenclàtor dels carrers, el nom de dones que hagen
sigut representatives o rellevants en el municipi.
SEXT: Impulsar campanyes de sensibilització dirigides a estudiants per a aconseguir la seua
educació en el respecte i la igualtat de gènere.
SÈPTIM: Promoure en centres educatius concursos de relats, dibuixos sobre la igualtat familiar,
social i laboral entre hòmens i mors.
OCTAU: Elaborar i implantar un pla d’igualtat entre hòmens i dones com a ferramenta per a superar
els desequilibris existents entre les situacions i condicions de vida d’hòmens i dones.
NOVÉ: Protegixes campanyes d’informació dirigides a la població immigrant i minories ètniques,
sobre la legislació espanyola en matèria d’igualtat entre hòmens i dones.
Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/75

14.- Donar compte de l’Informe núm. 63 de la Viceinterventora sobre els inconvenients del
quart trimestre 2016
Se n’adona de l’Informe d’Inconvenients de la Viceinterventora número 63/2017 de data 10
de febrer de 2016, en relació a inconvenients formulats per la Intervenció Municipal en el quart
trimestre de 2016.
El Ple es dóna per assabentat.

Àudio: 14.mp3
Vídeo: http://videople.es/76
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15.- Donar compte de l’Informe de la Sindicatura de Comptes de Fiscalització de diversos
aspectes de la Gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, exercici 2014
Se n’adona de l’Informe de la Sindicatura de Comptes de Fiscalització de diversos aspectes
de la Gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, exercici 2014, remés per la Sindicatura en data
24 de febrer d’enguany.
El Ple es dóna per assabentat.
Àudio: 15.mp3
Vídeo: http://videople.es/77

16.- Donar compte Resolucions compreses del núm. 186 al número 425 de 2017.
Se n’adona de les resolucions d’esta Alcaldia compreses dels números 186/2017 al
425/2017, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l’arxiu d’àudio annex a la
present acta.
Àudio: 16.mp3
Vídeo: http://videople.es/78

17.- 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: 17.mp3
Vídeo: http://videople.es/79

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr President es va alçar la sessió sent les
20:22 hores del mateix dia de la seua iniciació.
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