ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL DIA 9 de setembre de 2019
Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament
Data: 9 de setembre de 2019
Hora: 17.30
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
REGIDORS ASSISTENTS:
Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)
Roberto Pascual Raga Gadea
Maria Teresa Pozuelo Martin
Jose Luis Ramos March
Zafira Perez Pacheco
Jose Angel Hernandez Carrizosa
Maria Dolores Verdeguer Royo
Jose Luis Lopez Galdon
Ana Cristina Folgado Morales
Rafael Gomez Sanchez
Maria Esther Gomez Laredo
Francisco Javier Garcia Escudero

Compromís per Ribaroja: Compromís
Municipal
(COMPROMÍS
MUNICIPAL)
Rafael Folgado
Navarro

Partido Popular (PP)
Mª José Ruiz Esteban
Santiago Navarro Zaragozá
Pedro Tortajada Raga
Raquel Argandoña López

L’Esquerra de Ribaroja – Ezquerra Unida
Ezquerra
Republicana: Seguim
Endavant (EUPVERPV:SE)
Rafael Gómez Muñoz

Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía (CS)
Salvador Evaristo Ferrer Cortina
Mª Teresa Ruiz Vendrell

Podemos/Podem –
Riba-roja Puede
(PODEMOSRIBAROJAPOT)

VOX

Arantxa Torres Macias

Nuria Santamaría
Garrido

Regidors absents: Cap
Actua com a Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d'Actes de l'Ajuntament, el
dia 9 de setembre de 2019, sent les 17.30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent excusat la seva assistència els igualment marginats. Tot això 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.- Ratificar el caràcter ordinari de la sessió.
Considerant que la present sessió ordinària es desenvolupa en un dia diferent al règim de
sessions que correspon, el Ple per unanimitat acorda ratificar el caràcter ordinari d'aquesta sessió.
Àudio: 01.mp3
Vídeo: http://videople.es/1727

2.- Aprovació actes anteriors de dates 22 i 30 de juliol de 2019
Acta núm. 14, convocatòria ORDINÀRIA de data 22/07/2019
Acta núm. 15, convocatòria EXTRAORDINÀRIA de data 30/07/2019,
Comença el Sr. Alcalde preguntant si algun membre de la corporació ha de fer alguna observació a
les actes referenciades. No havent-hi observacions i sotmeses a votació, van ser aprovades per
unanimitat de tots els seus membres

PART RESOLUTIVA
3.- 3718/2019/GEN, CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL D'IGUALTAT I DE L'APROVACIÓ DEL
SEU REGLAMENT.
El Consell d'Igualtat de Riba-roja de Túria, que es constitueix i integra dins de l'estructura
institucional de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria en la seva àrea de Dona i Foment de la Igualtat,
obeeix al compromís per a unificar esforços i interessos en benefici del citat col·lectiu de Riba-roja de
Túria.
La Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, consagra en l'article 14 la Igualtat
davant la Llei de tots els espanyols, establint "tots els espanyols són iguals davant la Llei, sense que
pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, sexe, religió, opinió, o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social".
Així mateix l'article 9.2 estableix que correspon als poders públics promoure les condicions
perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives, remoure
els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans
en la vida política, econòmica, cultural i social". La situació de les dones en la nostra societat planteja
greus contradiccions, ja que encara existint una igualtat de dret basada en la Constitució, les
desigualtats de fet per raó del sexe continuen donant-se de forma sistemàtica.
Únicament el reconeixement de drets no és suficient, si no que és necessari l'acció dels
poders públics perquè aquests siguin efectius. En aquesta línia, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria,
considera convenient la creació d'una via de participació en l'àmbit municipal a través d'un
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d'instrument de cooperació i coordinació capaç d'aglutinar els interessos de les Administracions
públiques i organitzacions ciutadanes.
Basant-se en les atribucions que atorga la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, article 24, sobre
l'establiment d'òrgans de participació ciutadana i en l'art. 130 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre
sobre l'establiment de Consells Sectorials, la finalitat dels quals serà la de canalitzar la participació de
les diferents entitats, col·lectius i associacions del municipi, i de la col·laboració entre l'administració
municipal i aquestes entitats surtin proposades que millorin la igualtat de tracte i oportunitats entre
dones i homes del nostre municipi.
Des d'aquesta perspectiva, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria considera necessària la creació
d'un Consell d'Igualtat, que fomenti la integració de les dones en tots els àmbits de la vida social,
laboral, cultural, econòmica o política del municipi, la defensa dels seus drets i potenciï la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones, i elimini qualsevol tipus de discriminació per raó d'orientació
sexual.
El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, per 20 vots a
favor (11 PSOE, 4 PP, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:S'i 1 PODEMOSRIBAROJAPOT) i 1 abstenció de VOX, i amb les matisacions assenyalades pels portaveus d'EUPVERPV:S'i PODEMOSRIBA-ROJAPOT va acordar:
PRIMER: La creació del Consell Sectorial d'Igualtat la finalitat de la qual serà canalitzar la participació
de la ciutadania de Riba-roja de Túria.
SEGON: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell Sectorial d'Igualtat on es contempla la
composició, organització i funcionament d'aquest consell.
TERCER: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies hàbils,
per a la presentació de reclamacions o suggeriments a través del Tauler d'edictes Electrònic
Municipal i en el BOPB.
QUART: En el cas que no es presentin reclamacions s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text integro en el butlletí oficial de la província de
València entrant en vigor als quinze dies d'aquesta publicació.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/1728

4.- 3109/2019/AC, ACORD RELATIU Al NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS
SUPRAMUNICIPALS, LEGISLATURA 2019-2023.
ASSUMPTE: ACORD RELATIU Al NOMENAMENT REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS
SUPRAMUNICIPALS, LEGISLATURA 2019-2023.-
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Vist l'article 38 e) del ROF i de conformitat amb aquest.
El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, per 15 vots a favor
(11 PSOE, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL i 1 EUPV-ERPV:ES) i 6 abstencions (4 PP, 1
PODEMOSRIBA-ROJAPOT i 1 VOX), va acordar:
PRIMER: Nomenar als regidors relacionats a continuació representants de la Corporació en els
següents òrgans supramunicipals:
MANCOMUNITAT
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Ángel Hernández Carrizosa
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Presidencia: D. Roberto-Pascual Raga Gadea
Dª. Zafira Pérez Pacheco
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martin (Suplente)
JUNTA LOCAL FALLERA
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
Dª. Ana-Cristina Folgado Morales
D. José Ángel Hernández Carrizosa (Suplente)
POU D'ESCOTO
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Luis Ramos March (Suplente)
JUNTA DE MONTES
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Luis Ramos March (Suplente)
CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Luis López Galdón
D. Rafael Gómez Sánchez (Suplente)
CONSORCI VALÈNCIA INTERIOR V-3 DE LA COMUNITAT DE VALÈNCIA.
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Ángel Hernández Carrizosa
D. Rafael Gómez Sánchez (Suplente)
JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Luis López Galdón
D. Mª Dolores Verdeguer Royo (Suplente)
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CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ESCORXADOR COMARCAL
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Luis Ramos March (Suplente)

ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Luis Ramos March
D. Rafael Gómez Sánchez (Suplente)
REPRESENTANT CIUTAT DEL TRANSPORT
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
Dª. Rafael Gómez Sánchez
D. José-Ángel Hernández Carrizosa (Suplente)
Segon. Notificar aquest acord a les persones assignades així com als Organismes als efectes
oportuns.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/1729

5.- 3107/2019/AC, ACORD RELATIU A la CREACIÓ DE COMISSIONS ESPECIALS QUE NO VAN
PODER CONCLOURE L'OBJECTE PER Al QUAL VAN SER CREADES DURANT L'ANTERIOR
CORPORACIÓ 2015-2019, AIXÍ COM CREACIÓ DE NOVA COMISSIÓ ESPECIAL DE
INVESTIGACIÓ.
Proposta d'acord sobre creació de Comissions Especials que no van poder concloure l'objecte per al
qual van ser creades durant l'anterior Corporació 2015-2019 així com creació de nova Comissió
Especial de recerca.
Vists els antecedents obrants de l'expedient de referència que compta amb els següents:
ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Durant la Corporació anterior 2015-2019 es van constituir diverses Comissions
Informatives Especials les quals no van arribar a emetre Dictamen definitiu sobre l'objecte que va
motivar la seva creació.
En concret les següents:
1.- Comissió de remunicipaliTzació del servei de neteja viària.
2.- Comissió de recerca despeses neteja viària.
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3.- Comissió de recerca de Porxinos.
SEGON.- Les Comissions Informatives tenen vigència durant el mandat corporatiu durant el qual es
van constituir no obstant això atès que no va poder concloure's l'assumpte que va constituir el seu
objecte no havent-se emès dictamen ni informe com assenyala l'article 124 del ROF es considera
convenient tornar a crear-les incorporant a la primera sessió que se celebri tot el treball realitzat
durant la Corporació anterior.
TERCER.- D'altra banda, des d'aquesta Alcaldia es considera necessari crear una nova Comissió
Informativa Especial de recerca relativa a l'expedient d'expropiació pregada de sòl dotacional, de la
finca situada a la urbanització "Parc Montealcedo" de Riba-roja de Túria, a nom de Dª Isabel Ríos
Peset i que ha suposat l'obligació de l'Ajuntament de pagar una important quantitat de diners en
concepte de preu just.
FONAMENTS JURÍDICS:
PRIMER.- Aquestes Comissions tindran caràcter de Comissió Informativa Especial.
L'article 20.2 de la LRBRL, en relació amb l'art. 46 ROM autoritza la creació de les Comissions
Especials que el Ple consideri necessàries per a tractar d'un assumpte concret. Podem entendre, que
es tracta de Comissions Informatives de caràcter especial, a tenor del preceptuat en els articles 124
et seq., del ROF:
SEGON.- L'article 120 del ROF, diu el següent:
"3. Són Comissions Informatives Especials les que el Ple acordi constituir per a un assumpte concret,
en consideració a les seves característiques especials de qualsevol tipus.
Aquestes Comissions s'extingeixen automàticament una vegada que hagin dictaminat o informat
sobre l'assumpte que constitueix el seu objecte, tret que l'acord plenari que les va crear disposés una
altra cosa."
TERCER.- L'Article 125 diu textualment:
"En l'acord de creació de les Comissions Informatives es determinarà la composició concreta
d'aquestes, tenint en compte les següents regles:
a) L'Alcalde o President de la Corporació és el President nat de totes elles; no obstant això, la
presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la pròpia
Comissió, després de la corresponent elecció efectuada en el seu si.
b) Cada Comissió estarà integrada de manera que la seva composició s'acomodi a la proporcionalitat
existent entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.
c) L'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que hagin de formar part de
la mateixa en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit del Portaveu del mateix dirigit
a l'Alcalde o President, i del qual es donarà compte al Ple. Podrà designar-se, d'igual forma, un
suplent per cada titular."
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Assenyalant l'Article 126 del mateix text legal que:
"1. Els dictàmens de les Comissions Informatives tenen caràcter preceptiu i no vinculant."
En virtut de l'exposat.
El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, per 17 vots a favor
(11 PSOE, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:ES, 1 PODEMOSRIBA-ROJAPOT i 1
VOX) i 4 en contra del PP, va acordar:
PRIMER.- Crear les següents Comissions Informatives Especials:
1.- Comissió Informativa Especial de remunicipalización del servei de neteja viària.
2.- Comissió Informativa Especial de recerca de l'execució del contracte de neteja viària.
3.- Comissió Informativa Especial de recerca del PAI Porxinos.
4.- Comissió Informativa Especial de l'expropiació de la finca els Paretotes en Parc Montealcedo.
SEGON.- Aquestes Comissions estaran presidides per l'Alcalde o Regidor en qui delegui i estarà
integrada per un únic Regidor designat per part de cadascun dels set Grups Municipals. Es designarà
per cada Grup Municipal titular i suplent mitjançant escrit remès al Departament de Secretaria, a
l'atenció del Sotssecretari. En el cas que no s'hagués remès escrit a aquest efecte es convocarà al
Portaveu del Grup Municipal.
El sistema de vot establert serà el vot ponderat.
TERCERA.- Per part de la Comissió es podrà requerir la presència d'aquells funcionaris/as que es
consideri necessari.
QUART.- En la sessió constitutiva de cadascuna d'elles es fixarà el calendari de sessions de les
Comissions.
CINQUÈ.- En la primera sessió de les Comissions que ja van ser creades durant la Corporació
anterior s'adonarà del treball efectuat durant aquestes.
SISÈ.- Exercirà la Secretaria de la Comissió el Sotssecretari Municipal actuant com a suplent la
Tècnic de Secretaria.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1730

6.- 3717/2019/GEN, APROVAR PARCIALMENT EL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL
SECTORIAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
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Vista l'existència de la creació dels nou consells sectorials que estan en funcionament, els quals, van
ser aprovats inicialment pel ple de la corporació el 7/11/2016. Publicat en el BOPB núm. 220 el dia
15/11/2016, el qual va ser sotmès a tràmit d'informació pública durant 30 dies, sense que s'hagi
produït al·legacions.
Posteriorment s'ha elevat a la seva aprovació definitiva el dia 4 de gener, publicat en el BOPB amb
Núm. 11 el dia 17/01/2017.
Vista la necessitat per part de la regidoria d'Infància i Adolescència d'integrar a un major nombre
d'alumnes de les etapes de primària i secundària.
Vista la necessitat de dotar de major protagonisme i de funcions al consell sectorial de la Infància i
Adolescència d'aquest M.I Ajuntament.
Vist l'informe emès pel departament d'Educació.
S'ha procedit a modificar parcialment el reglament del consell sectorial de la Infància i Adolescència.
El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, i després de
l'acceptació de les esmenes presentades pel Grup Municipal Popular consistent que aquells centres
educatius que disposin d'educació primària i secundària tinguin representació per cadascuna d'elles i
l'esmena presentada pel Grup Municipal Ciutadans consistent en què es consideri la possibilitat que
tinguin representació no només els centres públics i concertats sinó també els privats, per 18 vots a
favor (11 PSOE, 4 PP, 2 CS i 1 VOX) i 3 en contra (1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:S'i 1
PODEMOSRIBA-ROJAPOT), va acordar:
Primer: Modificar parcialment el Reglament del Consell Sectorial de la Infància i Adolescència,
conforme l'esborrador obrant en l'expedient al qual s'hauran d'incloure les esmenes acceptades.
Segon: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell Sectorial d'Infància i Adolescència, on es
contempla la composició, organització i funcionament d'aquest consell.
Tercer: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies hàbils, per
a la presentació de reclamacions o suggeriments a través del Tauler d'edictes Electrònic Municipal i
en el BOPB.
Quart: En el cas que no es presentin reclamacions s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional, si bé haurà de publicar-se el text integro en el butlletí oficial de la província de
València entrant en vigor als quinze dies d'aquesta publicació.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/1731
7.- 4043/2019/GEN, ACORD D'ADHESIÓ A la DECLARACIÓ D'OCI EDUCATIU "ENS REUNIM
AMB ALTRES VALORS"
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Assumpte: Adhesió de l'Ajuntament a la Declaració per l'oci educatiu "Ens reunim amb uns altres
valors"
Vist l'informe elaborat pel Cap del Servei d'Educació i Cultura i Coordinador Tècnic de l'Àrea
d'Educació, Cultura, Esports i Festes, Juan José Campos en data 4 de setembre de 2019.
Ateses les propostes realitzades en la Declaració d'Oci Educatiu i tenint en compte que les
administracions locals són un element clau per a fomentar que els espais municipals i les activitats
que en ells es desenvolupen dirigides a la infància, adolescència i la joventut puguin garantir
l'educació en valors.
Prèvia ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia per estar sense dictaminar i de conformitat amb
el que es disposa en l'article 82.3 del ROF, per 16 vots a favor (11 PSOE, 4 PP, i 1 EUPV-ERPV:ES),
3 en contra (2 CS i 1 PODEMOSRIBA-ROJAPOT) i 2 abstencions (1 COMPROMÍS MUNICIPAL i 1
VOX), el Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions per 20 vots a
favor (11 PSOE, 4 PP, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:S'i 1 VOX) i 1 abstenció de
PODEMOSRIBA-ROJAPOT,, va acordar:
Primer: Aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament a la Declaració d'Oci Educatiu "Ens reunim amb uns
altres valors" per a donar suport a les activitats d'Oci Educatiu dirigides a la infància, l'adolescència i
la joventut.
Segon: Remetre aquest acord a l'Institut Valencià de la Joventut als efectes oportuns.
Tercer: Comunicar aquest acord a l'àrea de Joventut
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/1732

8.- 36/2019/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR PER A COMPLIR ELS
ACORDS DE LA LEGISLATURA 2015-2019
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A COMPLIR ELS ACORDS DE LA LEGISLATURA 2015/2019
El grup municipal del Partit Popular, d'acord amb el que es preveu en 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
En la passada legislatura, els grups municipals que componien la Corporació van aportar per al seu
debat i aprovació multitud d'iniciatives que tenien com a fi comuna millorar la vida dels veïns de Ribaroja.
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Moltes de les propostes, van aconseguir posar d'acord la voluntat de la majoria absoluta del ple, i en
molts casos van ser votades per unanimitat.
No obstant això, aquesta voluntat, i àdhuc sabent que molts de les mocions aprovades eren mers
posicionaments polítics i que moltes d'elles havien de ser traslladades a les administracions
competents perquè poguessin dur-se a terme, la veritat és, que molt del treball dels grups municipals
no va tenir els seus fruits, ja que en massa casos les propostes van quedar en paper mullat i no han
suposat les millores en la vida dels ciutadans que es pretenien amb la seva presentació.
En aquesta nova legislatura, creiem necessari que abans d'iniciar amb la presentació de noves
propostes, seria convenient fer un repàs i comprovar les que van quedar pendents, bé perquè no s'ha
aconseguit que l'Administració competent les dugui a terme, bé perquè no va donar temps material,
bé perquè es van quedar per executar pel govern local, perquè es reprenguin i puguin dur-se a
terme, fent cas al mandat de la majoria del ple del municipi, i correlativament a la majoria de la
voluntat dels nostres veïns.
Entre algunes d'aquestes propostes estan; la sol·licitud a la Conselleria d'Educació d'oferir cicles
formatius de grau mitjà i superior, el Batxillerat Artístic, l'Escola oficial d'idiomes, l'Escola per a
famílies de la nostra localitat, l'adquisició d'un edifici per a centre social en Masia de Traver, la Carta
de Serveis, l'homologació i construcció de coberta del Trinquet ( únicament contractada la redacció
del projecte), són moltes i no ens limitem únicament a les presentades pel nostre grup.
Per tot l'exposat
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
Primer: Que es revisi l'estat d'execució dels acords plenaris i es reprenguin el no executats, ja bé sigui
perquè una altra administració no les ha tingut en consideració o perquè l'executiu local no les ha
posat en marxa.
Segon: Que una vegada localitzats els acords no executats i que depenen de l'Ajuntament, es posin
en marxa en un termini no superior a 6 mesos. En cas de necessitar la corresponent consignació
pressupostària, i si la mateixa no està inclosa en el pressupost de 2019, s'inclogui en el pressupost de
2020.
Tercer: Que els acords aprovats i que depenen d'altres Administració, es tornin a sol·licitar, tals com
el Batxillerat artístic o l'Escola Oficial d'idiomes. I fonamentalment el Metre al Centre del poble.
El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, per 10 vots a favor (4
PP, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:ES, 1 PODEMOSRIBA-ROJAPOT i 1 VOX) i
11 en contra del PSOE, va acordar desestimar la proposta presentada.

Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/1733
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9.- 40/2019/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE PODEM-RIBA-ROJA SOBRE HABILITACIÓ
D'UN ESPAI EN LA PÀGINA WEB MUNICIPAL INFORMANT SOBRE ELS ANIMALS RECOLLITS
EN EL MUNICIPI.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El partit polític Podemos Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del 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:
HABILITACIÓ D'UN ESPAI EN LA PÀGINA WEB MUNICIPAL INFORMANT SOBRE ELS
ANIMALS RECOLLITS EN EL MUNICIPI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Segons la fundació Affinity un total de 104.688 gossos i 33.719 gats van ser abandonats a Espanya
en el 2018. Encara que pensem que només succeeix en vacances, l'abandó es produeix durant tot
l'any, independentment de l'estació; les causes principals d'abandó són les ventrades indesitjades
(15,3%), el final de temporada de caça (12,6%), la renúncia a l'animal (10,8%) i els factors econòmics
(10,7%).
De tots els gossos i gats que van arribar a les mans de protectores, un 63,4% van ser trobats per la
policia o la pròpia entitat i un 15,8% dels gossos i un 26,6% dels gats van presentar alguna malaltia.
Aquestes xifres tan elevades ens fan pensar en la necessitat d'informar i conscienciar a la
població perquè conegui la problemàtica del gran nombre d'animals abandonats i poder donar
una solució a aquesta greu situació. Part d'aquesta solució podrien ser: campanyes anuals per a
facilitar als particulars la identificació i esterilització dels seus animals; campanyes de prevenció,
sensibilització cap als animals i aplicació de la normativa existent sancionant els casos d'abandó;
creació de protocols d'identificació dels animals morts en les carreteres a fi que el responsable pugui
ser denunciat i sancionat.
Malgrat les xifres d'abandó animal, veiem que cada dia la gent està més sensibilitzada cap al
tracte dels animals i són en molts casos considerats part de la família. Considerem una obligació
municipal dotar una partida econòmica suficient per al compliments de les campanyes d'esterilització
necessàries amb l'aspiració d'arribar al sacrifici zero.
El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, i prèvia acceptació de
l'esmena presentada pel Grup Socialista relativa a l'apartat primer de la moció, per unanimitat acorda:
1.- S'habiliti un espai en la pàgina web municipal, mitjançant un enllaç en la web de qui efectuï la
gestió i també en l'APP, on es brindi informació detallada de tots els animals que són recollits
en el Terme municipal de Riba-roja de Túria, tant vius com morts; donant així un servei al ciutadà
que faciliti informació als propietaris sobre quins ha passat amb ells, on es troben i d'altra banda
fomentar l'adopció dels no reclamats.
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2.- D'altra banda es podria adjuntar una foto o descripció de l'animal oposat i es podria fer un
seguiment d'aquest.
3.-En la pàgina també es podrà veure tota la informació d'aquest mes sobre:
- Animals recollits.
- Animals retornats als seus propietaris amb xip o sense xip.
- Animals recollits morts.
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/1734

10.- 39/2019/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE PODEM-RIBA-ROJA DE SUPORT A l'ONG
PROACTIVA OPEN ARMS.
El Grup Municipal Podem Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del 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:
MOCIÓ DE SUPORT A l'ONG PROACTIVA OPEN ARMS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament de milions de persones
que fugen dels desastres naturals, els conflictes armats, la violació dels drets humans o la pobresa.
La falta de vies legals i segures per a l'entrada a la Unió Europea empeny a les persones refugiades
a posar-se en mans de les màfies i a seguir rutes perilloses. L'any passat van morir en el Mediterrani
2.297 persones i aquest any ja són més de 844 persones les que han desaparegut o mort en les
aigües del Mediterrani, segons dades de l'Organització Internacional per a les Migracions.
Tots recordem com en 2018 el Govern espanyol amb Pedro Sánchez al capdavant va donar l'ordre
que el Aquarius desembarqués a València, però des d'inicis d'aquest any ha decidit deixar de
responsabilitzar-se de les persones rescatades, primer amb el bloqueig del buc Open Arms en el port
de Barcelona durant més de 100 dies, i el mes d'agost autoritzant de manera tardana el desembarqui
en el port d'Algesires després d'haver mantingut "segrestats" en el mar durant 18 dies a migrants i
tripulació, sent coneixedors en tot moment de les situacions insostenibles i desesperades com les
dels qui es van llançar a l'aigua per a intentar arribar nadant a terra ferma. Finalment per ordre de la
fiscalia d'Agrigent el vaixell va poder desembarcar a Itàlia.
Condemnem les desafortunades declaracions de la Ministra en funcions, Donya Carmen Calvo,
amenaçant a l'ONG Proactiva Open Arms amb una multa milionària, fet que demostra el
desconeixement per part del Govern del Dret Marítim Internacional que imposa a tots els navegants
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l'haver de salvar a tota persona que es trobi en perill en el mar. En l'actualitat el salvament obligatori
de vides en la mar ve recollit per diversos Convenis Internacionals tant pel que fa als marins com als
propis Estats.
Tristament a vegades hem de recordar que no fa tants anys milers d'espanyols van haver de fugir a
altres països a la recerca d'un futur millor per a les seves famílies.
Considerem que no podem quedar-nos de braços plegats mentre es violin els drets fonamentals
d'aquestes persones, i volem mostrar el nostre agraïment als voluntaris i col·laboradors de Proactiva
Open Arms, per estar al Mediterrani, on són tan necessaris, els qui des de setembre de 2015 fins a
agost d'aquest any han aconseguit salvar 59.866 vides humanes.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1.-Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a les ONG's Metges Sense Fronteres i Proactiva Open Arms
que continuen salvant vides al Mediterrani.
2.-Instar al Govern d'Espanya que assumeixi la seva responsabilitat d'acollir als vaixells que salven
persones.
3.-Instar al Govern d'Espanya que sol·liciti als Governs d'Itàlia i Malta que desisteixin en la seva
aptitud de bloquejar vaixells humanitaris.
4.- Realitzar una donació a l'ONG Proactiva Open Arms per part de l'Ajuntament per a contribuir a la
tasca d'aquesta organització de salvar vides en el mar, col·laboració que podria finançar-se amb la
partida pressupostària designada a Cooperació al desenvolupament.
5.-Fer arribar aquest acord al Govern d'Espanya, Itàlia i Malta, a la Direcció General de Cooperació
Internacional de la Generalitat Valenciana i al Fons Valencià per la Solidaritat.
El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, i prèvia
desestimació per part de la proponent de l'esmena plantejada per la portaveu del grup socialista, per
3 vots a favor (1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:S'i 1 PODEMOSRIBA-ROJAPOT) i 18 en
contra de (11 PSOE, 4 PP, 2 CS i 1 VOX), va acordar desestimar la proposta presentada
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/1735

11.-35/2019/PGRU, MOCIÓ DEL GRUPMUNICIPAL L’ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA
UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA:SEGUIM ENDAVANT PER MUNICIPALITZAR A RIBA-ROJA
DE TÚRIA EL SERVICI D’ATENCIÓ ADOMICILI (SAD)
En Rafael Gómez Muñoz, regidor del Grup Municipal de L'Esquerra de Riba-roja: Esquerra Unida
Esquerra Republicana: Seguim Endavant en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a l'empara d'allò
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dispost en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenta per a la seua aprovació la següent moció.
PER MUNICIPALITZAR A RIBA-ROJA DE TÚRIA EL SERVICI D'ATENCIÓ A DOMICILI (SAD)
Exposició de motius:
El SAD, servici d'atenció a domicili, es un servici orientat a les persones i famílies que presenten
problemes en la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant-les atenció
directa en el propi domicili mediant intervencions que faciliten la seua permanència e integració en el
seu entorn habitual.
Activitats que es dirigeixen a l'usuari, quan aquest no pot realitzar-les per si mateix o quan necessita:
Suport en la neteja i cura personal
Ajuda per menjar
Supervisió, si cal, de la medicació i de l'estat de salut
Suport a la mobilització dins de la llar
Acompanyament fora de la llar
Facilitació d'activitats d'oci, cultura i esport a la llar
Altres atencions de caràcter personal
Segons dades del INI, "Institut Nacional d'Estadística", a l'any 2033, en no més 14 anys, la
població a Espanya, serà de 49 milions de habitants, i la població major de 65 anys passarà del 19,2
actual, al 25,2 per cent del total, es a dir u de cada quatre persones, aquestes dades aniran
incrementant-se i a l'any 2050, ja seran el 30 per cent, quasi u de cada tres habitants, amb 4 milions
de persones en més de 80 anys.
El mateix informe diu que al any 2033, el 12 per cent de la població viurà a soles en 5,8 milions de
habitatges unipersonals, i que la població de persones majors de 100 anys es vorà incrementada de
11.248 actuals a 46.390 persones.
El ISES, "Institut Superior de Estudis Socials i Sociosanitàries", diu que a Espanya u de cada 5
persones amb dependència, encara no ha segut avaluada ni reconeguda, que a l'any 2018, ja eren
reconegudes 1.276.183 persones un 4,8 per cent més que al 2017.
A Riba-roja de Túria, contem des de finals de 2017, amb un equip municipal de persones majors que
compta amb dues treballadors/res socials, amb titulació de grau universitari i avaluadors de
dependència, una dels dos amb màster universitari en dependència i un administratiu, les tres
professionals acreditats per Conselleria. Amb aquest equip es posicionem positivament entre els
municipis de la província.
Totes aquestes dades demostren la necessitat urgent de invertir en millorar la qualitat de vida de les
persones majors, cap a un envelliment actiu i saludable. Es per això que des de la regidoria de
Inclusió i Drets Socials en la legislatura passada, es formà un equip potent, incidint en:
La creació del "Programa Municipal Específic per a Persones Majors"
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La celebració anual del "Dia del Major"
La demanda de la municipalització del SAD, Servici de atenció a Domicili
L'atenció específica a persones majors que visqueren a soles
L'increment de la subvenció municipal a la UDP local Unió de Pensionistes i Jubilats
La col·laboració plena i absoluta entre l'equip base municipal, i la UDP i/o grups de persones majors
amb activitats, esportives, culturals i lúdiques.
La demanda de recursos públics econòmics e infraestructures entre altres coses
De totes les necessitats que tenen les persones majors a Riba-roja de Túria, pensem que la més
urgent i necessària es la de municipalitzar el SAD, basta trobar-se en eixa situació per qualificar el
servei amb deficiències clares ocasionades per la mercantilització del servici i els problemes interns
de les empreses.
A Riba-roja, aquest servici municipal, es presta subvencionant a les famílies que ho necessiten, i son
elles les que contracten amb empreses acreditades per Conselleria, actualment dos al municipi, per
tant son elles qui tenen la relació comercial amb les empreses.
Actualment les treballadores locals d'aquest servici, donat que aquesta activitat està quasi totalment
feminitzada, estan sotmeses als problemes de les empreses i algunes cobren des de fa molt de
temps amb mesos de retràs. En alguns casos usuaris i familiars es veuen en la obligació puntual de
tindre que abonar les factures en hisenda al estar aquestes intervingudes.
En Novembre de 2017, en Junta de l'Equip de Govern Local, es va aprovar la municipalització del
servici, al tractar-se de un SERVICI MUNICIPAL ESENCIAL, i des de Secretaria, se informà de la
forma de dur-lo a termini.
En 2019, es creà una Comissió Municipal de Municipalització del SAD, que també aprovà la
municipalització, al no afectar al pressupost municipal, per tot allò i per agilitzar la solució al problema
local,
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Primer Municipalitzar el Servici Municipal d'atenció a Domicili (SAD), abans de finalitzar l'any 2019.
Segon Instar a la resta de grups polítics al Pleno, a no revertir aquesta situació, siga qui siga el
resultat electoral en posteriors eleccions.
Tercer Demanar per escrit a Conselleria que inspeccione correctament les empreses que autoritze en
matèria de SAD, eliminant aquelles que no passen els filtres establis.
Quart Donar compte a la Conselleria dels resultats d'aquesta moció.
El Ple, tras el debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, per 3 vots a favor (1
COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:SE i 1 PODEMOSRIBA-ROJAPOT) i 18 en contra de (11
PSOE, 4 PP, 2 CS i 1 VOX), va acordar desestimar la proposta presentada
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Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/1736

12.- 38/2019/PGRU, MOCIÓ CIUTADANS PARTIT DE LA CIUDADANIA PER A LA REGULACIÓ I
COL·LOCACIÓ DE PUBLICITAT EN ESPAIS MUNICIPALS, AIXÍ COM EL MANTENIMENT
D'AQUESTS ESPAIS.
Moció del grup municipal Ciutadans per a la regulació i col·locació de publicitat en espais
municipals, així com el manteniment d'aquests espais.
El partit polític Ciutadans – Partit de la Ciutadania, d'acord amb el que es preveu 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
Les grans empreses disposen de mitjans i eines publicitàries que el petit comerç no pot permetre's a
l'hora d'anunciar-se o donar-se a conèixer.
Avui dia, com a norma general, els clients dels petits comerços es limiten a una ciutat, poble o barri
pel que és de vital importància que el comerç sigui conegut pels clients potencials i d'aquesta manera
dinamitzar i augmentar el teixit comercial.
D'altra banda, l'Ajuntament de Riba-roja disposa d'espais publicitaris municipals com a opis,
marquesines, autobusos, bàndol ... que s'utilitzen per a promoure campanyes municipals i per a
anunciar actes i activitats de la nostra localitat. Aquests espais publicitaris no sempre mantenen una
informació actualitzada en els seus suports.
Des de ciutadans creiem que és possible coordinar la dotació a les nostres petites i mitjanes
empreses d'eines per a promocionar els seus negocis, amb el manteniment i explotació dels espais
publicitaris municipals, de manera que es pugui dur a terme de manera coordinada campanyes de
promoció municipal amb campanyes publicitàries comercials. D'aquesta manera es dota al nostre
teixit comercial d'eines per a promoure el seu negoci i l'ajuntament obté ingressos que disminuiran
considerablement la despesa pública en el manteniment dels espais publicitaris.
A més, considerem que és un bon moment per a procedir a la regulació d'aquests espais publicitaris
tant pel que fa a la seva gestió com el que es refereix al seu manteniment, resultant convenient per a
l'interès general una gestió integral d'aquests.
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania, proposa al Ple per a la seva
aprovació la següent:
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El Ple, després del debat que obra en la seva integritat en el Diari de Sessions, i prèvia
acceptació per part del proponent de l'esmena plantejada pel Grup Socialista relativa a l'ampliació del
termini previst per a l'elaboració de l'Ordenança, per unanimitat acorda:
1.- Es realitzi una ordenança que reguli la utilització d'espais municipals publicitaris.
2.- Que aquesta ordenança inclogui el cost i períodes en els quals els comerços i empreses locals
puguin anunciar els seus negocis.
3.- Que des de la Regidoria de comerç es publiciti el nou servei de publicitat a les empreses i
comerços locals.
4.- Que aquesta ordenança estigui en funcionament en el període de 9 mesos.
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/1737

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
13.- 3639/2019/GEN, DACIÓ COMPTE Al PLE DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE
CORRESPONENT Al SEGON TRIMESTRE DE 2019, CONFORME LES BASES D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL.
Assumpte: INT.- Dació compta al Ple de la informació trimestral corresponent al 2n TRIMESTRE
de 2019: càlcul del Període Mitjà de pagament a proveïdors; informe trimestral de seguiment de deute
comercial; actualització CIR Local; informes realitzats per la Intervenció municipal; execució trimestral
del pressupost municipal; i moviments de la tresoreria municipal.
Considerant l'assumpte de referència i en atenció a:
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT. L'article 6.2 del Reial decret 635/2014, estableix
l'obligació de les corporacions locals de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques d'acord amb el que es prevegi en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril-, la
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons correspongui, al mes
o al trimestre anterior.
El Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica l'art. 5 del RD 635/2014,
ve a regular la metodologia del càlcul de l'interval temporal en el qual cada administració deutora ha
de fer front als deutes amb els seus proveïdors, computat com a termini mitjà: iniciant-se el còmput
dels terminis, amb caràcter general, des de l'aprovació dels documents que acreditin la conformitat
dels béns lliurats o serveis prestats, en lloc del criteri que s'aplicava fins avui, en el qual l'inici del
termini de còmput es produïa des dels 30 dies següents a l'entrada de la factura en el registre
administratiu.
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MOROSITAT. L'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, va determinar l'obligatorietat de les Corporacions Locals d'elaborar i remetre, en tot cas,
als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de
les Comunitats Autònomes que, conformement als seus Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la
tutela financera de les Entitats locals, un informe sobre el compliment dels terminis previstos
legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat.
L'Ordre Ministerial HAP/2105/2012 és la que determina el procediment a seguir per a la seva
remissió.
INFORMACIÓ DE RISCOS. Les entitats locals han de mantenir actualitzats les dades de les
seves operacions d'endeutament o que comportin qualsevol risc financer a través de l'aplicació
d'actualització contínua de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL del Ministeri
d'Hisenda.
INFORMES D'INTERVENCIÓ. L'òrgan Plenari de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, en
sessió celebrada el dia 2 de novembre de 2015 va acordar: "(...) Primer: Que la intervenció municipal
es remeti al Ple de la Corporació trimestralment amb un llistat d'objeccions formulades i informe de les
resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals
anomalies detectades, si n'hi hagués, en matèria d'ingressos (...)". Per part seva, la Base núm. 56
d'Execució del Pressupost municipal per a l'exercici 2018, en el seu apartat 3 regula:
"(...) 3. En relació amb el compliment d'el que s'estableix en l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el TRLRHL, l'òrgan interventor elevarà al Ple:
-

Trimestralment al costat de la informació comptable a remetre al Ple, una relació de les
objeccions efectuades i còpia d'aquests.
Anualment juntament amb l'aprovació del Compte General de l'exercici, còpia dels
repartiments efectuats en matèria de despeses així com de les principals anomalies
detectades en matèria d'ingressos.".

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST I MOVIMENTS INTERNS DE LA
TRESORERIA MUNICIPAL. Les Entitats Locals han de comunicar, amb caràcter trimestral, la
informació sobre l'execució pressupostària, en compliment de les obligacions contemplades en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera; i això atenent també el que es disposa en l'article 207 del TRLRHL i la Base
56.2 d'Execució del Pressupost municipal. D'acord amb l'art. 2017 TRLRHL, la Intervenció de l'entitat
local remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars
del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.
Les regles 52 i 53 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, contemplen aquesta obligació, i regulen el
contingut de la citada informació.
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Considerant que pel
3639/2019/GEN que consta:

Departament

Econòmic

ha

estat

tramitat

l'expedient

SIGA

* Quant al subproceso PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT, de la següent documentació:
1.- Informe de l'Àrea Econòmica núm. 694/2019.
2.- Documents adjunts a l'informe:
- Llistat de PMP Trimestral generat pel programa de comptabilitat municipal mitjançant codi
d'extracció PMPT_51 (SOFT_ratioInst.pdf).
- Llistat comptable de PMP Trimestral amb el detall de factures generat pel programa de
comptabilitat municipal mitjançant codi d'extracció PMPT_51
(PMPPagTriDet.pdf).
* Quant al subproceso MOROSITAT, de la següent documentació:
1.- Informe de l'Àrea Econòmica núm. 695/2019
2.- Documents adjunts a l'informe:
- Llistat extret de la comptabilitat municipal amb el resum de les factures pendents de pagament
al final del segon trimestre de 2019 (PendientePagoPtri15.pdf).
- Llistat extret de la comptabilitat municipal amb el detall de les factures pendents de pagament
al final del segon trimestre de 2019 (PendientePagoTriDetalle15.pdf).
- Llistat extret de la comptabilitat municipal amb el resum de les els pagaments realitzats al final
del segon trimestre de 2019 (PagosRealizadosTri15.pdf).
- Llistat extret de la comptabilitat municipal amb el detall de les factures pagades al final del
segon trimestre de 2019 (PeriodoMedioPAgoTriDetalle15.pdf).
- Llistat extret de la comptabilitat municipal amb el resum dels interessos de demora pagats en
el segon trimestre de 2019, per operacions comercials (InteresesDemoraTRi15.pdf).
* Quant al subproceso INFORMACIÓ DE RISCOS FINANCERS, de la següent documentació:
1.- Document de l'actualització realitzada en la Central d'Informació de Riscos.
* Quant al subproceso INFORMES D'INTERVENCIÓ, de la següent documentació:
1.- Informe d'intervenció núm. 706/2019
2.- Documents adjunts a l'informe: objeccions formulades per la Intervenció municipal.
* Quant al subproceso EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST, de la següent
documentació:
1.- Informació emplenada i remesa a través de l'aplicació de remissió d'informació al Ministeri
d'Hisenda – Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL-.
* Quant al subproceso MOVIMENTS INTERNS DE LA TRESORERIA, de la següent
documentació:
1.- Llistats extrets de la comptabilitat municipal a data 30/06/2019, amb la informació
corresponent a:
- operacions no pressupostàries de tresoreria: deutors.
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- operacions no pressupostàries de tresoreria: creditors.
- operacions no pressupostàries de tresoreria: partides pendents d'aplicació. Ingressos.
- operacions no pressupostàries de tresoreria: partides pendents d'aplicació. Pagaments.
Sense perjudici de la remissió de l'anterior informació al Ministeri d'Hisenda per part de la
Intervenció municipal, aquesta Alcaldia eleva la present proposta al Ple per a la seva dació compta en
compliment del que es disposa en la Base 56 d'Execució del Pressupost municipal.
El Ple es dóna per assabentat.
Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/1738

14.- Donar compte de les inversions i actuacions realitzades en 2019 i de les actuacions IFS
Per part de la regidora d'Urbanisme s'adona de les inversions i actuacions realitzades en
2019, així com de les actuacions de les Inversions Financerament Sostenibles.
Àudio: 14.mp3
Vídeo: http://videople.es/1739

15.- Donar compte de les Resolucions de la número 1784/2019 a la 2374/2019
S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprensiva entre els número 1784/2019 a la
2374/2019, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l'arxiu d'àudio i annex a la
present acta.
Àudio: 15.mp3
Vídeo: http://videople.es/1740

16.- Despatx d'urgència
Per part de la portaveu PODEMOSRIBA-ROJAPOT i de conformitat amb el que es disposa en
l'art. 91.4 del ROF presenta per a la seva tramitació per urgència Moció titulada Moció emergència
feminista davant les violències de gènere i masclista, procedint a continuació a justificar la urgència
d'aquesta.
Sotmesa a votació aquesta urgència, el Ple per per 5 vots a favor (2 CS, 1 COMPROMÍS
MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:S'i 1 PODEMOSRIBA-ROJAPOT) i 16 en contra de (11 PSOE, 4 PP i 1
VOX), acorda la no procedència del seu debat i votació.
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Àudio: 16.mp3
Vídeo: http://videople.es/1741

17.- Precs i Preguntes
Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes que es recullen en un
arxiu d'àudio annex a la present acta.
Àudio: 17.mp3
Vídeo: http://videople.es/1742

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va aixecar la sessió sent les
21.37 hores del mateix dia de la seva iniciació.
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