ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 9 D’ABRIL DE 2013

Lloc:

Saló d’Actes de l’Ajuntament

Data:

9 d’abril de 2013

Hora:

13:00

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA

ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: El senyor FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZA
REGIDORS ASSISTENTS:
El senyor Salvador Silvestre Larrea
La senyora María Isabel Delgado Vila
La senyora María José Ruíz Esteban
El senyor Javier Moreno Coll
La senyora María Cristina Vázquez Tarazona
La senyora Beatriz Córcoles Navarro
El senyor José Vicente Tarazona Campos
El senyor José Luis Folgado Correa
La senyora Raquel Argándoña López
El senyor Francisco José Ferriols Gimeno
El senyor Roberto Pascual Raga Gadea
La senyora Ana Luján Tarín
El senyor José Luis López Galdón
La senyora Silvia Guerrero Cánovas
El senyor José Ángel Hernández Carrizosa
La senyora Raquel Orellano Gómez
La senyora Rafael Gómez Sánchez
La senyora Carmen Folgado Teresí
El senyor Rafael Gómez Muñoz
El senyor Bernat García Sevilla

Regidors absents:
Ninguno.
Secretària: Senyora Nieves Barrachina Lemos
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de l’Ajuntament, el
dia 9 d’abril de 2013, sent les 13:00 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això Sota
La Presidència del Sr. Alcalde El senyor Francisco Tarazona Zaragozá, assistit de la Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.
Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes consignats en
l’Orde del Dia.
1r. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Acta de 4 de febrer de 2013.
Comença el Sr. Alcalde preguntant si algun membre de la Corporació té alguna
observació a l’acta de la sessió anterior.
No havent-hi observacions i sotmesa a votació El Ple per majoria absoluta del número
legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez,
Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, el Sr. García de Coalició Compromís i
el Sr. Alcalde; i amb l’abstenció dels Srs Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández,
Orellano, i Gómez del PSOE , Srs/sa Folgado i Gómez d’EUP la va aprovar.
PART RESOLUTIVA:
2. PROPOSTA
INFORMATIVA

D’ACORD:

ASSUMPTES

DICTAMINATS

PER

COMISSIÓ

Comisión Inf. de Urbanismo e Infraestructuras
2.1.- 1/2013/PGRU_ACCEPTACIÓ INSTAL·LACIONS INCLOSES EN EL PROJECTE
EXECUTAT DE VIA PARC DEL TÚRIA. MANISES-RIBA-ROJA DE TÚRIA.
MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA. GLORIETA EN EL PK 8+350 DE LA
CARRETERA MANISES-RIBA-ROJA DE TÚRIA
Vist l’escrit remés per l’Excma. Diputació Provincial de València de data 16 de novembre
de 2012 en el que en relació al Projecte: Via Parc del Túria. Manises-Riba-roja de Túria: millora
de la seguretat viària. Glorieta en el PK 8+350 de la carretera CV-370. Comuniquen que estes
obres del projecte redactat per la Diputació de València. "Via Parc del Túria. Manises-Riba-roja
de Túria: millora de la seguretat viària. Glorieta en el PK 8+350 de la carretera CV-370 de
Manises a Pedralba" (S-442), han sigut construïdes per la Diputació de València.

Dins de l’esmentada obra i donat el caràcter urbà de l’obra, s’ha realitzat la instal·lació
d’enllumenat públic i la jardineria com a part de l’equipament municipal, i com a tal de la seua
competència.
I en el que per mitjà de l’escrit fan entrega de les dites instal·lacions a l’Excm.
Ajuntament de Riba-roja de Túria, que haurà d’assumir en conseqüència el seu manteniment i
explotació mitjançant un acord plenari, a notificar al President de la Diputació de València.
En virtut del que sol·licita i vist els informes emesos per l’Arquitecte Municipal de data
10 de desembre de 2012, del Tècnic de Jardineria i Paisatge de data 25 de gener de 2013 i per
l’Enginyer Tècnic Municipal de data 14 de març de 2013.
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels
Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña,
Ferriols del PP, el Sr. García de Coalició Compromís i el Sr. Alcalde; i amb el vot en contra dels
Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez del PSOE i amb l’abstenció
dels Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV, es va adoptar l’acord següent:
PRIMERO. Acceptar l’entrega de les instal·lacions incloses en el Projecte Executat de
Via Parc del Túria. Manises-Riba-roja de Túria: millora de la seguretat viària. Glorieta en el PK
8+350 de la carretera CV-370, assumint este Ajuntament el seu manteniment i explotació.
SEGUNDO. Notificar el dit acord al President de la Diputació Provincial de València als
efectes oportuns.

2.2.- 3/2013/PGRU_APROVACIÓ DEFINTIVA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL
PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR VELLA 3
En relació a la sol·licitud de suspensió temporal del PAI VELLA 3, presentada per D.
Francisco Ruíz Vázquez en representació de la mercantil Valvella Nou S.L., en data 11 de maig
de 2011 amb registre d’entrada número 006802, en qualitat d’urbanitzador.
Considerant que se li apliquen els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primero.- El Programa d’Actuació Integrada de la UE Vella 3 va ser adjudicat a Valvella
Nou S.L. per acord de l’Ajuntament en ple en sessió de 2 de setembre de 2009.
Segundo.- L’urbanitzador ha aportat les garanties reals que li són exigibles.
Tercero.- El projecte d’urbanització ha sigut sotmés al tràmit d’informació pública,
havent traslladat a l’urbanitzador les al·legacions plantejades.

Cuarto.- L’urbanitzador havia sol·licitat, amb anterioritat, una retaxació de càrregues, la
qual no ha sigut tramitada encara.
Quinto.- El 7 de novembre de 2011, en el Procediment Ordinari 802/09, es va dictar la
Sentència número 477/11, en la virtut del qual es va anul·lar l’Acord del Ple d’este Ajuntament,
de 2 de setembre de 2009, pel qual es va procedir a l’aprovació del Programa d’Actuació
Integrada de la UE Vella 3.
Contra esta sentència, que no és firme, l’Ajuntament hi ha interposat Recurs d’Apel·lació.
En tant es resol l’Apel·lació no es produïx la suspensió de l’execució del PAI.
Sexto.- Vist que per Providència d’Alcaldia de data 5 de juny de 2012 per la qual es
sol·licita als servicis tècnic i jurídic de l’Ajuntament que emeten un informe sobre el
procediment i legislació aplicable.
Séptimo.- Vist l’informe conjunt elaborat pels servicis tècnic i jurídic de l’Ajuntament de
data 1 de juny de 2012.
Octavo.- Vist que en sessió plenària celebrada el 2 de juliol de 2012 es va acordar (i)
admetre a tràmit l’escrit presentat per D. Francisco Ruiz Vázquez en representació de la
mercantil Valvella Nou S.L., en data 11 de maig de 2011 amb registre d’entrada número 006802,
en el que sol·licita, en qualitat d’urbanitzador, la suspensió temporal del PAI Vella 3, en els
termes que preveu els informes tècnic i jurídic anteriorment trascritos; (ii) sotmetre la dita
sol·licitud de suspensió del PAI VELLA 3 a exposició pública per un termini de quinze dies, per
mitjà d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament; simultàniament, atorgar un termini d’audiència, pel mateix termini, a l’empresari
constructor i als propietaris i titulars de drets i deures afectats per l’actuació, d’acord amb allò
que s’ha estipulat en el Decret Llei 2/2011.
Noveno.- Vist que durant el termini d’exposició i d’audiència als interessats no s’han
presentat al·legacions, tal com consta en el certificat de no al·legacions de data 8 de gener de
2013, havent-se sotmés a exposició pública per període de quinze dies mitjançant un edicte
publicat en el BOP número 193, de data 14 d’agost de 2012, i en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament durant el període comprés entre el 17 de juliol i el 2 d’agost de 2012, i així mateix,
publicat en el BOP número 258, de 29 d’octubre de 2012, als efectes de notificacions, mitjançant
un edicte, el nom de tots els interessats que no s’ha pogut comunicar l’esmentat acord, de
conformitat amb l’art. 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Considerant el que establix la Disposició transitòria Un del decret llei 2/2011, de 4 de
novembre, del Consell.
"Primera. Suspensió temporal de l’execució dels programes En els programes que es
troben en execució a l’entrada en vigor del present decret llei, quan causes justificades
d’interés públic o la viabilitat econòmica de l’actuació així ho aconsellen, l’administració
actuant, d’ofici o a instància dels propietaris o de l’urbanitzador, podrà acordar la
suspensió temporal, total o parcial, de l’execució del programa per un termini de dos
anys, prorrogables per altres dos anys més com a màxim.

La sol·licitud de suspensió temporal serà informada pels servicis tècnics i jurídics de
l’administració actuant i, després d’això, exposada al públic per un termini de quinze
dies, per mitjà d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província corresponent, i amb
simultània audiència, pel mateix termini, a l’empresari constructor i als propietaris i
titulars de drets i deures afectats per l’actuació.
L’acord de suspensió temporal ponderarà els eventuals perjuís que pogueren derivar-se
per als propietaris o tercers afectats i contindrà obligatori pronunciament sobre les
mesures a adoptar per a salvaguardar els seus drets, especialment:
1. Justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa, total o parcial,
respecte de l’àmbit i desenrotllament de l’actuació.
2. Termini previst per a la suspensió i possibles pròrrogues.
3. Mesures a adoptar, si és el cas, en relació amb la conservació de les obres ja
executades.
4. Estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb els drets de propietaris i tercers
afectats.
5. Efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d’urbanització.
6. Efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per l’urbanitzador i els
propietaris; així com, si és el cas, la modificació o ajust de la reparcel·lació.
7. Efectes de la suspensió en relació amb l’empresari constructor."

El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels
Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña,
Ferriols del PP, el Sr. García de Coalició Compromís i el Sr. Alcalde; i amb l’abstenció dels
Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez del PSOE i dels Srs/sa
Folgado i Gómez d’EUPV, es va adoptar l’acord següent:
PRIMER: Aprovar amb caràcter definitiu la suspensió temporal del PAI Vella 3, que inclou les
mesures a adoptar per a la salvaguarda dels drets dels propietaris en especial:
Quant a:
1.- Justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa.
El motiu fonamental que justifica la necessitat de la suspensió temporal en l’execució del
PAI radica, tal com argumenta l’urbanitzador en la seua sol·licitud, és la Sentència dictada
anul·lant l’acord plenari d’aprovació del PAI.

Si bé esta sentència està recorreguda en Apel·lació i no és firme, la continuació de
l’execució del PAI mentres es resol definitivament el procediment contenciós-administratiu ens
conduiria a dos escenaris possibles:
1) La Sentència del Recurs d’Apel·lació confirma la Sentència 477/11 i obliga a declarar
extingit el vincle contractual entre l’Ajuntament i l’Urbanitzador procedint a la
liquidació del Contracte en els termes que preveu la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i a haver de decidir l’Ajuntament si continua la programació
per gestió directa o indirecta o no continua la programació.
En este cas és probable que es produïsquen perjuís als propietaris o al propi
Ajuntament quant a l’augment de terminis, la complicació en la gestió i la necessitat de
conservar unes obres d’urbanització iniciades.
2) La Sentència del Recurs d’Apel·lació corregix la Sentència 477/11 i manté la validesa
de l’acord plenari que aprova el programa.
En este cas no es produïx cap incidència sobre l’actuació que continuaria el seu
curs establit.
Ara bé, la suspensió temporal de l’execució del PAI, tindria, en el primer suposat
un efecte beneficiós ja que evitaria els perjuís que s’han ressenyat anteriorment i, en el
segon suposat, no tindrien cap efecte perjudicial per l’actual conjuntura econòmica
segons es justifica en el punt octau del present informe.
La naturalesa de la suspensió seria total, açò és, comprendria a la totalitat de la
Unitat d’Execució.
2.- Termini previst per a la suspensió i possibles pròrrogues.
El termini previst per a la suspensió serà fins que recaiga Sentència en el Recurs
d’Apel·lació interposat contra la Sentència número 477/11.
Si bé, per imperatiu legal, la suspensió temporal de l’execució del programa no podrà
superar el termini de dos anys, prorrogables per altres dos anys més com a màxim.
3.- Mesures a adoptar en relació amb la conservació de les obres.
No cal adoptar mesures en relació amb la conservació de les obres al no haver-se iniciat
les mateixes.
4.- Estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb els drets de propietaris i tercers
afectats.
L’actualconjuntura econòmica implica un descens radical de la demanda de vivendes
motivada per la falta de liquiditat dels potencials compradors i per la falta de finançament
bancari.

Per tant, la suspensió temporal de l’actuació no suposa la irrogació de danys als
propietaris de sòl vacant i, per als propietaris que no poden accedir al pagament en espècie pot
suposar, inclús, un alleugeriment en estos moments.
D’altra banda, les vivendes preexistents disposen de servicis que, si bé no complixen amb
els requisits legalment previstos per a dotar a les mateixes de la condició de solar, si que poden
servir temporalment (com ha succeït) per a permetre l’ús dels immobles.
En definitiva no es produïx cap afecció negativa als propietaris i tercers implicats.
5.- Efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d’urbanització.
L’urbanitzadorproposa en la seua sol·licitud que en relació a la retaxació per transcurs del
temps instada per l’urbanitzador en data 2 de juliol de 2008, no compute el període que
transcórrega des de l’entrada en vigor de la suspensió fins al seu alçament.
Acceptar el dit condicionament, amb això s’aconseguix que la suspensió no produïsca cap
efecte sobre les càrregues i cost d’urbanització.
6.- Efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per l’urbanitzador i els
propietari, amb el projecte de reparcel·lació i amb l’empresari constructor.
L’urbanitzadorha prestat garantia real pel que la suspensió temporal no suposa un cost
afegit per este concepte.
Els propietaris no han aportat garanties per a optar per una determinada forma de
retribució de la urbanització.
Encara no s’ha elaborat el projecte de reparcel·lació.
En este PAI, donat l’import total de càrregues d’urbanització, no és necessària la
intervenció d’un empresari constructor.
SEGON: Notificar este acord a les parts interessades als efectes oportuns, amb expressió dels
recursos procedents.
TERCER: Publicar l’aprovació definitiva de la mencionada suspensió en el Butlletí Oficial de la
Província als efectes oportuns.

Comisión Inf. de Servicios Públicos, Mujer, Transporte y Comunicacón Viaria y Régimen
Jurídico
2.3.- 4/2013/PGRU_ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROJECTES D’EXECUCIÓ
PER A INSTAL·LACIÓ D’HIDRANTS CONTRA INCENDIS EN LA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, ADEQUACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT
SEPARATIVA DEL POLÍGON INDUSTRIAL L’OLIVERAL I ABASTIMENT D’AIGUA

POTABLE AL POLÍGON INDUSTRIAL ZONA SUD DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA,
CONNEXIÓ DE DEPÒSITS DEL CALVARI AMB LA CLAVA EXISTENT EN LA
VARIANT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA DEL MUNICIPI DE RIBA-ROJA DEL
TÚRIA, SUBSCRITS EN DATA AGOST DE 2012 PER D. JAVIER SANTIAGO
FORNES GIL, ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS (COL·LEGIAT NÚM.
27.687)
Vist l’expedient de contractació que es troba en este Ajuntament i en relació amb el servici
municipal d’ABASTIMENT D’AIGUA, SANEJAMENT, CONTROL D’ABOCAMENTS I
DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS.
Vist que s’inclou en el mateix l’adjudicació per a l’execució de les obres de primera
necessitat denominades com:
-

Instal·lació d’hidrants contra incendis en la xarxa de distribució d’aigua del
municipi de Riba-roja del Túria: pressupost d’execució per contracta oferit per
AQUAGEST LLEVANT S.A. 176.799,07 € (+ IVA) i termini d’execució 12 mesos.

-

Adequació de la xarxa de sanejament separativa del polígon industrial L’Oliveral
en el Municipi de Riba-roja del Túria: pressupost d’execució per contracta oferit per
AQUAGEST LLEVANT S.A. 163.898,73 € (+ IVA) i termini d’execució 15 mesos.

-

Abastiment d’aigua potable al polígon industrial zona sud de Riba-roja del Túria.
Connexió de depòsits del Calvari amb la clava existent en la variant de Riba-roja del
Túria: pressupost d’execució per contracta oferit per AQUAGEST LLEVANT S.A.
418.007,02 € (+ IVA) i termini d’execució 6 mesos.

Vist que per a l’execució de les referides obres, l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, va
incloure com a part adjunta al Plec de Prescripcions Tècniques els corresponents
Avantprojectes de cada obra, havent aportat AQUAGEST LLEVANT S.A. com a part
complementària a la seua oferta, els oportuns projectes d’execució per a cada una d’elles.
Vist que dins del desglossament d’unitats a executar per l’empresa concessionària del
servici s’inclou, a més de l’execució de les referides obres, la redacció dels seus projectes
d’execució, específics i de detall, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut.
Vist que en data 1 d’octubre de 2012, el Ple de l’Ajuntament va adjudicar a l’empresa
AQUAGEST LLEVANT S.A. el contracte de gestió de servici d’abastiment d’aigua, sanejament,
control d’abocaments i depuració d’aigües residuals.
Vist l’Informe de l’Enginyer Municipal de data 28 de gener de 2013, per mitjà del qual
emet informe favorable els Projecte d’execució aportats per AQUAGEST LLEVANT SA, per a
l’execució de les obres referides:
-

Projecte d’execució per a Instal·lació d’hidrants contra incendis en la xarxa de
distribució d’aigua del municipi de Riba-roja del Túria, subscrit en data agost de
2012 per D. Javier Santiago Fornés Gil, Enginyer de Camins, Canals i Ports
(col·legiat núm. 27.687).

-

Projecte d’execució per a l’Adequació de la xarxa de sanejament separativa del
polígon industrial L’Oliveral en el municipi de Riba-roja del Túria, subscrit en data
agost de 2012 per D. Javier Santiago Fornés Gil, Enginyer de Camins, Canals i Ports
(col·legiat núm. 27.687).

-

Projecte d’execució per a abastiment d’aigua potable al polígon industrial zona
sud de Riba-roja del Túria. Connexió de depòsits del Calvari amb la clava existent
en la variant de Riba-roja del Túria, subscrit en data agost de 2012 per D. Javier
Santiago Fornés Gil, Enginyer de Camins, Canals i Ports (col·legiat núm. 27.687).

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que establix
l’articule 279 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Execució del Contracte de Gestió de Servici
Públic que establix:
1.

El contractista està obligat a organitzar i prestar el servici amb estricta subjecció a
les característiques establides en el contracte i dins dels terminis assenyalats en el
mateix, i, si és el cas, a l’execució de les obres conforme al projecte aprovat per
l’òrgan de contractació.

2.

En tot cas, l’Administració conservarà els poders de policia necessaris per a
assegurar la bona marxa dels servicis que es tracte.

El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels
Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña,
Ferriols del PP, els Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez del
PSOE, el Sr. García de Coalició Compromís i el Sr. Alcalde; i amb l’abstenció dels Srs/sa
Folgado i Gómez d’EUPV, es va adoptar l’acord següent:
PRIMERO. Aprovar els projectes d’execució aportats per AQUAGEST LLEVANT S.A.
per a l’execució de les obres referides:
-

Projecte d’execució per a Instal·lació d’hidrants contra incendis en la xarxa de
distribució d’aigua del municipi de Riba-roja del Túria, subscrit en data agost de
2012 per D. Javier Santiago Fornés Gil, Enginyer de Camins, Canals i Ports
(col·legiat núm. 27.687).

-

Projecte d’execució per a l’Adequació de la xarxa de sanejament separativa del
polígon industrial L’Oliveral en el municipi de Riba-roja del Túria, subscrit en data
agost de 2012 per D. Javier Santiago Fornés Gil, Enginyer de Camins, Canals i Ports
(col·legiat núm. 27.687).

-

Projecte d’execució per a abastiment d’aigua potable al polígon industrial zona
sud de Riba-roja del Túria. Connexió de depòsits del Calvari amb la clava existent
en la variant de Riba-roja del Túria, subscrit en data agost de 2012 per D. Javier
Santiago Fornés Gil, Enginyer de Camins, Canals i Ports (col·legiat núm. 27.687).

SEGUNDO. Anomenar el tècnic D. Vicente Adobes Golfe, funcionari d’este Ajuntament,
com a Tècnic Responsable de l’execució del contracte per a cada una estes obres.

TERCERO. Requerir a AQUAGEST LLEVANT S.A., perquè, en el termini màxim de 30
dies, aporte a este Ajuntament:
1.

Dos exemplars addicionals en format paper i dos més en format digital (amb arxius en
pdf. firmats digitalment i format obert per al seu tractament bc3, dwg, etc.) de cada un
dels projectes (els pressupostos i el seu desglossament en cada un dels projectes hauran
d’estar adaptats a l’oferta realitzada i no a l’import original inclòs en els avantprojectes).

2. Actes de nomenament del director d’obra i coordinador de seguretat i salut.
3. Proposta de terminis per a l’execució de les obres i plans d’obra actualitzats a cada una
d’elles.
CUARTO. Notificar a AQUAGEST LLEVANT S.A. l’obligació de complir amb la
normativa d’aplicació quant a l’execució de les presents obres es referix, i molt especialment en
la relacionada amb la Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals i normativa de desplegament.

2.4.- 10/2013/PGRU_ACORD RELATIU A LA SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ
TEMPORAL PAI SECTOR MASIA DE PORXINOS
Vist l’escrit presentat per D. Manuel Llorente Martín, en nom i representació de la
mercantil LITORAL DE L’EST, S.L., el 15 de març de 2.013 amb registre d’entrada núm.
003490, en el que sol·licita la suspensió temporal total del Programa d’Actuació Integrada del
Sector Masia de Porcins pel termini de dos anys, en la seua qualitat d’Agent Urbanitzador del
mateix.
Basant-se en l’assumpte referenciat, se li apliquen els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Mitjançant Una Resolució de 4 de desembre de 2007, de la directora general
d’Ordenació del Territori, s’esmenen les deficiències a què es referix l’Acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de 30 de juny de 2006 i es declara definitivament aprovada
l’Homologació i Pla Parcial Masia de Porxinos, de Riba-roja del Túria, publicat en el BOP de
València número 51 de 29 de febrer de 2008.
Segundo.- L’urbanitzador ha aportat les garanties que li són exigibles.
Tercero.- El projecte d’urbanització va ser aprovat definitivament per Resolució
d’Alcaldia número 3595/09, de data 18 de desembre.
Cuarto.- El Modificat del Text refós del Projecte de Reparcel·lació del Sector Masia de
Porxinos va ser aprovat definitivament per Resolució d’Alcaldia número 2768/11 de data 4
d’octubre.
Quinto.- S’ha girat la quota 0 als propietaris.

Sext.- Encara no s’ha procedit a licitar les obres d’urbanització, ni tampoc s’han iniciat
les mateixes.
Vist l’informe conjunt elaborat pels servicis tècnics i jurídics de l’Ajuntament de data 27
de març de 2013 que es transcriu íntegrament a continuació:
"INFORME CONJUNT ELABORAT PELS SERVICIS TÈCNICS I JURÍDICS
ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ TEMPORAL PAI SECTOR MASIA DE
PORXINOS
Vist l’escrit presentat per D. Manuel Llorente Martín, en nom i representació de la
mercantil LITORAL DE L’EST, S.L., el 15 de març de 2.013 amb registre d’entrada núm.
003490, en el que sol·licita la suspensió temporal total del Programa d’Actuació Integrada del
Sector Masia de Porcins pel termini de dos anys, en la seua qualitat d’Agent Urbanitzador del
mateix, la secretària i arquitecte municipals, tenen l’honor d’INFORMAR, basant-se en els
següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer: De l’estat de tramitació del PAI.
Mitjançant Una Resolució de 4 de desembre de 2007, de la directora general d’Ordenació
del Territori, s’esmenen les deficiències a què es referix l’Acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de 30 de juny de 2006 i es declara definitivament aprovada l’Homologació i Pla
Parcial Masia de Porxinos, de Riba-roja del Túria, publicat en el BOP de València número 51 de
29 de febrer de 2008.
L’urbanitzadorha aportat les garanties que li són exigibles.
El projecte d’urbanització va ser aprovat definitivament per Resolució d’Alcaldia número
3595/09, de data 18 de desembre.
El Modificat del Text refós del Projecte de Reparcel·lació del Sector Masia de Porxinos va
ser aprovat definitivament per Resolució d’Alcaldia número 2768/11 de data 4 d’octubre.
S’ha girat la quota 0 als propietaris.
Encara no s’ha procedit a licitar les obres d’urbanització, ni tampoc s’han iniciat les
mateixes.
FONAMENTS DE DRET
Primer: Legislació aplicable.
A més de la vigent legislació urbanística la suspensió temporal de l’execució dels
programes ve regulada per la Disposició transitòria Primera del decret llei 1/2012, de 10 de

maig, del Consell, de Mesures Urgents d’Impuls a la Implantació d’Actuacions Territorials
Estratègiques:
"DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. Suspensió temporal de l’execució dels
programes.
En els programes que es troben en execució a l’entrada en vigor de la present Llei,
quan causes justificades d’interés públic o la viabilitat econòmica de l’actuació així ho
aconsellen, l’administració actuant, d’ofici o a instància dels propietaris o de
l’urbanitzador, podrà acordar la suspensió temporal, total o parcial, de l’execució del
programa per un termini de dos anys, prorrogables per altres dos anys més com a
màxim.
La sol·licitud de suspensió temporal serà informada pels servicis tècnics i jurídics de
l’administració actuant i, després d’això, exposada al públic per un termini de quinze
dies, per mitjà d’anunci en el butlletí oficial de la província corresponent, i amb
simultània audiència, pel mateix termini, a l’empresari constructor i als propietaris i
titulars de drets i deures afectats per l’actuació.
L’acord de suspensió temporal ponderarà els eventuals perjuís que pogueren derivarse per als propietaris o tercers afectats i contindrà obligatori pronunciament sobre les
mesures a adoptar per a salvaguardar els seus drets, especialment:
1.
Justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa, total o parcial,
respecte de l’àmbit i desenrotllament de l’actuació.
2.

Termini previst per a la suspensió i possibles pròrrogues.

3.
Mesures a adoptar, si és el cas, en relació amb la conservació de les obres ja
executades.
4.
Estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb els drets de propietaris i
tercers afectats.
5.

Efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d’urbanització.

6.
Efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per l’urbanitzador
i els propietaris; així com, si és el cas, la modificació o ajust de la reparcel·lació.
7.

Efectes de la suspensió en relació amb l’empresari constructor.

S’entendrà que un programa està en execució després de la formalització del
contracte, d’acord amb el que establix l’article 138 de la Llei urbanística valenciana."
Segon: De la tramitació de la suspensió temporal.
trascrita
següent:

El Procediment aplicable basant-se en la legislació anteriorment trascrita seria el

Després de l’emissió del present informe tècnic i jurídic, la sol·licitud de suspensió ha
de ser exposada al públic per un termini de quinze dies, per mitjà d’anunci en el Butlletí Oficial
de la Província corresponent, i amb simultània audiència, pel mateix termini, i als propietaris i
titulars de drets i deures afectats per l’actuació, d’acord amb allò que s’ha estipulat en el Decret
Llei 2/2011 trascrito anteriorment.
Tercer: De la justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa.
L’Agent Urbanitzador justifica la seua pretensió en el que qualifica com a situació
transitòria d’inviabilitat econòmica provocada pel majoritari impagament de la quota "zero" i
per la dificultat financera que presumix per al cobrament de les següents quotes urbanístiques.
Motivació que haurà de ser analitzada junt amb altres raons d’interés públic, com és
l’efectiva implantació de la Ciutat Esportiva del València C.F., element substancial de la present
actuació.
Argumenta l’Agent Urbanitzador que els propietaris afectats, al retribuir en metàl·lic les
càrregues d’urbanització no es veuen afectats negativament per la suspensió sol·licitada, ja que
respecte a ells la suspensió simplement els facilita termini per a poder finançar-se en millors
condicions; i d’altra banda, la posposició de l’execució de les obres i la correlativa posposició de
la repercussió de les quotes d’urbanització suposa un estalvi financer per a ells.
Esta argumentació, en principi raonable i d’acord amb les manifestacions de diversos
propietaris en les reunions mantingudes amb ells, haurà de ser contrastada amb els
pronunciaments que es produïsquen en el tràmit d’audiència preceptiu.
Esta valoració dels possibles perjuís es realitzarà, en tot cas, ponderant la circumstància
que en el moment actual no s’ha seleccionat a l’empresari constructor ni s’han iniciat les obres,
per la qual cosa, la suspensió del programa en esta fase de desenrotllament és més senzilla que
la que, eventualment, es produïra en fases posteriors.
Respecte a la naturalesa de la suspensió, encara que l’Agent Urbanitzador sol·licita la
suspensió total, després del tràmit d’audiència als propietaris i interessats, es realitzarà
l’oportuna valoració de si una suspensió parcial, referida tant a l’àmbit com al desenrotllament
del programa, soluciona millor tanta la viabilitat del programa com la defensa de l’interés
públic.
Quart: Del termini previst per a la suspensió i possibles pròrrogues.
L’Urbanitzadorsol·licita 2 anys. Està dins del termini legal, ja que la Disposició transitòria
primera del RDL 2/2011, de 4 de novembre, establix un termini de dos anys, prorrogables per
altres dos anys més com a màxim.
Quint: De les mesures a adoptar en relació amb la conservació de les obres.
No cal adoptar mesures en relació amb la conservació de les obres al no haver-se iniciat
les mateixes.

Sext: De l’estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb els drets de propietaris i
tercers afectats.
Les dificultats financeres posades de manifest per l’Agent Urbanitzador en la seua
sol·licitud i per diversos propietaris en reunions mantingudes, fan aconsellable explorar la
possibilitat de subdivisió en unitats d’execució que permet esta Llei o qualsevol altra forma
d’escometre la urbanització que no implique la necessitat d’afrontar la totalitat de la inversió
abans de poder anar realitzant els solars resultants. A este respecte també és necessari
confirmar l’opinió dels distints propietaris.
La implantació de la Ciutat Esportiva del València C.F. en la parcel·la d’equipament
privat esportiu està arreplegada en el Conveni subscrit entre l’Ajuntament de Riba-roja del
Túria i el València C.F. S.A.D. en data 25 d’abril de 2005, Acord Segon, apartat 4, que estipula:
"4.- El València Club de Futbol SAD assumix el compromís de traslladar la seua
Ciutat Esportiva a l’àmbit ordenat pel Pla Parcial a Riba-roja del Túria en el
termini màxim de cinc anys a comptar de l’inici de les obres d’urbanització, així
com de romandre en les dites instal·lacions el termini mínim de 20 anys, llevat
que abans del transcurs del dit termini considere que concorren circumstàncies,
no previsibles a hores d’ara, que dificulten el manteniment de l’activitat esportiva
en les dites instal·lacions".
Haurà de compatibilitzar-se la possible suspensió del programa amb el compliment d’este
conveni en tant que element substancial de l’actuació.
Sèptim: dels efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d’urbanització.
L’Urbanitzadorjustifica que les quantitats ja abonades i les obligacions complides no es
veuen afectades, igual que ocorre amb la derrama denominada " Quota0 "per quant té el seu
origen en la pròpia aprovació del Projecte de Reparcel·lació Forçosa. L’única incidència es
produïx en relació amb el cost estricte de les obres d’urbanització, respecte de què es proposa
aplicar la formula de revisió de precís pròpia de la legislació de contractes del Sector Públic, de
manera que puga preservar-se l’equilibri economicofinancer contractual, que es veuria trencat
si a l’estalvi financer dels propietaris de sòl, s’afegira una congelació de preus i per tant del cost
de les obres per a ells. La realitat és que la suspensió suposa posposar l’execució de les obres per
a tots i, en conseqüència, els efectes de la posposició de l’execució de les obres i del pagament
dels costos d’urbanització han de repercutir-se a tots, sense que s’altere l’equilibri de
prestacions entre les parts.
Respecte d’això, els tècnics que informen consideren que deu sentir-se als propietaris
afectats respecte de la dita justificació, devent l’Ajuntament resoldre sobre els efectes de la
suspensió, en especial, respecte al gir de la derrama de la quota 0, a fi de preservar els drets dels
propietaris.
Octau: dels efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per l’urbanitzador i
els propietari, amb el projecte de reparcel·lació i amb l’empresari constructor.
L’Urbanitzador ha prestat les garanties corresponents al PAI adjudicat, pendent de
materialitzar la garantia real condició imposada a l’aprovar-se el Projecte de Reparcel·lació, per

a garantir l’execució de la Ciutat Esportiva del València C.F. imposada a l’aprovar-se el projecte
de Reparcel·lació, resulta exigible la constitució d’una altra garantia alternativa i equivalent a
aquella. La constitució d’esta garantia es realitzarà de manera immediata amb independència
que s’adopte l’acord de suspensió del programa i de la seua naturalesa.
Atés que la modalitat de retribució de les càrregues d’urbanització fixada en el
Programa era la de pagament en metàl·lic, els propietaris de sòl no han degut prestar cap
garantia, de manera que, per este motiu no se’ls ocasiona cap perjuí. El major cost de
manteniment de la garantia definitiva prestada per Litoral De l’Est, S.L.U. davant de
l’Ajuntament de Riba-roja del Túria per a garantir el compliment de les obligacions del
Programa d’Actuació Integrada, causat durant el període de suspensió, serà suportat per Litoral
De l’Est, S.L.
Atés que no s’ha produït a hores d’ara la selecció de l’empresari constructor de les obres
d’urbanització, resulta innecessària l’adopció de cauteles respecte als possibles efectes de la
suspensió sol·licitada en la relació contractual amb l’empresari constructor.
De tot allò que s’ha informat cal concloure que l’Ajuntament ha d’admetre a tràmit la
dita sol·licitud de suspensió que no prejutja el sentit de l’adopció de l’acord definitiu. Una
vegada oïdes als propietaris i realitzat el tràmit d’informació pública, deurà l’Ajuntament
pronunciar-se sobre la dita sol·licitud de suspensió (és potestatiu per a l’Ajuntament) i en cas
d’acordar-se establir les condicions i contenint el dit acord un pronunciament obligatori sobre
les mesures a adoptar per a salvaguardar els drets, tant dels propietaris, com de tercers afectats,
i deixar fora de perill l’interés públic que deu de vetlar en totes les actuacions de
l’Administració.
És el que informem els efectes oportuns, segons el nostre criteri que sotmetem a
qualsevol altre millor fundat en dret, no obstant això, la Corporació amb el seu millor criteri
resoldrà el que estime pertinent.
A Riba-roja del Túria, a 27 de març de 2013

Fdo: Nieves Barrachina Lemos.

Fdo: David Sanchis Llopis.

Secretaria Municipal

Arquitecto Municipal"

En virtut del dit acord i considerant el que establix en la Disposició transitòria Primera
del decret llei 1/2012, de 10 de maig, del Consell.
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels
Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña,
Ferriols del PP i el Sr. Alcalde; amb el vot en contra dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero,
Hernández, Orellano, i Gómez del PSOE, dels Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV, i el Sr. García de
Coalició Compromís, es va adoptar l’acord següent:
PRIMER: Admetre a tràmit l’escrit presentat per D. Manuel Llorente Martín, en nom i
representació de la mercantil LITORAL DE L’EST, S.L., en el que sol·licita la suspensió

temporal total del Programa d’Actuació Integrada del Sector Masia de Porxinos pel termini de
dos anys, en la seua qualitat d’Agent Urbanitzador del mateix, en els termes que preveu els
informes tècnic i jurídic anteriorment trascritos.
SEGON: Sotmetre la dita sol·licitud de suspensió del PAI SECTOR MASIA DE PORXINOS a
exposició pública per un termini de quinze dies, per mitjà d’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, així com en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.
TERCER: Simultàniament, atorgar un termini d’audiència, pel mateix termini, als propietaris i
titulars de drets i deures afectats per l’actuació, d’acord amb allò que s’ha estipulat en el Decret
Llei 1/2012.

3. PROPOSICIONS
PROPOSTA
D’ACORD:
INFORMATIVA

ASSUMPTES

DICTAMINATS

PER

COMISSIÓ

Comisión Inf. de Servicios Públicos, Mujer, Transporte y Comunicacón Viaria y Régimen
Jurídico
3.1.- 5/2013/PGRU_MOCIÓ EUPV "REFERÈNDUM REPÚBLICA O MONARQUIA?
A/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d'EUPV en
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Ple de l' Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ REFERÈNDUM ¿REPÚBLICA O MONARQUIA?
En una societat democràtica totes les institucions s'haurien d'elegir per voluntat popular i estar
sotmeses al control i a la possibilitat de revocació. Aquest és un principi bàsic de les societats
basades en la sobirania popular, on la font última de tot poder i autoritat és exclusivament la
ciutadania, i per aquest motiu no pot existir cap autoritat ni cap poder per damunt d'ella, fent
així especial referència al principi bàsic d'igualtat davant la llei de tothom.
La Constitució Espanyola vigent estableix una monarquia parlamentària, en la que totes les
institucions de l'Estat són elegides -directament o indirectament- per sufragi universal, a
excepció del cap d'Estat, que ho és per raons dinàstiques. Açò constitueix una anomalia i un
anacronisme, compartit amb altres països europeus però que suposa un fenomen absolutament
minoritari tant a la Unió Europea com a nivell mundial.
La Constitució Espanyola de 1978 va ser aprovada en referèndum, però no deixava opció a elegir
la forma d'Estat entre monarquia o república, sinó que es tractava de ratificar o no una
Constitució que restablia les llibertats democràtiques després de 40 anys de dictadura
repressora. Lògicament, la immensa majoria dels espanyols i espanyoles en aquell moment van
votar a favor de la Constitució, però això no pot ser interpretat com un suport majoritari a la
institució monàrquica, que mai s'ha sotmès al sufragi popular.

Trenta-cinc anys després, la majoria de la població no va votar en aquell referèndum, ja que tots
els que avui tenen menys de 53 anys no havien complit la majoria d'edat i molts ni tan sols
havien nascut. A més, el recolzament de la ciutadania a la institució monàrquica ha anat
reduint-se segons es manifesta en tots els estudis d'opinió -inclosos els del Centre
d'Investigacions Sociològiques- procés que s'ha accelerat en l'últim any en conèixer l'opinió
pública diversos fets presumptament delictius i altres de dubtosa ètica política pels quals el
propi monarca ha hagut de demanar disculpes.
A més d'això, la situació econòmica actual ens obliga, segons paraules del propi govern, a reduir
la inflació de forma urgent e important, i no cap en un estat de dret, retallar pressupostos en
matèries de necessitat vital, com puga ser la dependència, la discapacitat, la salut i l'educació, i
mantindre institucions de molt dubtosa necessitat.
Ha arribat el moment que el poble espanyol decidisca lliure i democràticament la seua forma
d'Estat, i per això presentem els següents:
ACORDS:
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria

:

• Insta al govern de l'Estat a convocar un referèndum, d'acord amb allò establert a l'article 92 de
la Constitució Espanyola, per a que la ciutadania decidisca entre monarquia i república.
• Insta a Les Corts Generals a que, si en el referèndum guanya democràticament l'opció
republicana, posen en marxa el procediment de reforma constitucional establert en l'article 168
de la Constitució Espanyola.
Sometido a votación de la moción no prosperó por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación y con el voto en contra de Sres/as, Silvestre, Delgado, Ruíz,
Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP y Sr. Alcalde y con
el voto a favor de los Sres/as, Raga, Luján, López, Guerreroo, Hernández, Orellano, y Gómez
PSOE y los Sres/sa Folgado y Gómez de EUPV y el Sr. García de Coalició Compromís.
3.2.- 6/2013/PGRU_MOCIÓN PSPV-PSOE SOBRE LA ILUMINACIÓN DE LA
TRAVESIA CV-370 EN EL TRAMO AVDA. DE LA PAZ-ENTRADA COLEGIO MAS
ESCOTO-ROTONDA DESVIO, ILUMINACIÓN ACCESO POLIDEPORTIVO DESDE
LA TRAVESIA CV-370"
MOCIÓN AL PLENO SOBRE LA ILUMINACIÓN DE LA TRAVESÍA CV-370 EN EL TRAMO
AVDA. DE LA PAZ - ENTRADA COLEGIO MAS ESCOTO - ROTONDA DESVÍO.
ILUMINACIÓN ACCESO POLIDEPORTIVO DESDE LA TRAVESÍA CV-370.
Exposición de motivos:
La travesía de la Cv-370 por el casco urbano de Riba-roja ha pasado a ser de titularidad
municipal.

Desde la entrada de la cooperativa San Antonio hasta la Avda. de la Paz tiene una iluminación
adecuada. El Tramo al que hacemos referencia en el título, no dispone de la iluminación
necesaria para la travesía en el casco urbano, hay que resaltar que en este tramo está el acceso al
Colegio Mas de Escoto y a una zona residencial del casco urbano.
Desde este tramo en esta travesía se accede al Polideportivo Municipal, hasta la llegada al
mismo por el puente de la antigua vía del tren no hay ninguna iluminación.
Por lo anteriormente expuesto,
1- Que se realicen las gestiones necesarias por parte del Ayuntamiento para dotar de
iluminación todos los tramos señalados.
Sometido a votación de la moción no prosperó por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación y con el voto en contra de Sres/as, Silvestre, Delgado, Ruíz,
Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP y Sr. Alcalde y con
el voto a favor de los Sres/as, Raga, Luján, López, Guerreroo, Hernández, Orellano, y Gómez
PSOE y los Sres/sa Folgado y Gómez de EUPV y el Sr. García de Coalició Compromís.

Comisión Inf. de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana y Participación Ciudadana
3.3.7/2013/PGRU_MOCIÓN
EUPV"SOL.LICITANT
L'EXPROPIACIÓ
D'HABITATGES DE LA BANCA I CAIXES D'ESTALVIS RESCATADES AMB
DINERS PÚBLICS"
En/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d'EUPV en
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Plé de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ MUNICIPAL SOL·LICITANT L'EXPROPIACIÓ D'HABITATGES DE LA
BANCA I CAIXES D'ESTALVIS RESCATADES AMB DINERS PÚBLICS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'explosió de la bambolla immobiliària, que van potenciar els partits capitalistes amb les seues
polítiques especuladores del sòl i els poders econòmics a través de la banca i els mitjans de
comunicació, està suposant greus conseqüències per a la classe treballadora.
Desocupació, desnonaments, endeutament crònic, problemes de convivència familiar, depressió
i fins i tot suïcidi. Tot açò agreujat en el context d'una greu crisi econòmica i financera inherent
al sistema capitalista.
Lluny d'esmenar-se els errors que ens han portat fins a aquesta situació i de cercar
responsabilitats entre els culpables, és el poble pla el que carrega amb totes les culpes i el que
paga la factura del malbaratament econòmic.

Mentre el Govern Central rescata amb diners públics als bancs que s'han lucrat amb el negoci
immobiliari durant els últims anys, la banca segueix deixant a famílies senceres en el carrer.
Des d'Esquerra Unida de Riba-roja creiem que és injust que els diners de tots s'utilitze per a
rescatar a la iniciativa privada que deixa pisos buits i a les persones sense una llar.
Així doncs, atès que l'habitatge és un dret constitucional, alguns bancs han sigut rescatats amb
diners públics i els Ajuntaments són la institució més propera als ciutadans i ciutadanes,
ACORDS
1. Sol·licitar que els habitatges de l'estoc immobiliari que guarden els bancs i caixes que han
rebut diners públics, passen a ser propietat de l'Estat.
2.

Que els habitatges nacionalitzats passen a ser gestionades pels Ajuntaments per a garantir el
dret constitucional a l'habitatge.

3.

Que l'Ajuntament de Riba-roja destine aquests habitatges per al lloguer social, facilitant l'accés
a l'habitatge als joves i famílies de Riba-roja que necessiten una llar.

4.

Donar trasllat a les diferents associacions de veïns del municipi, als Grups Parlamentaris del
Congrés dels Diputats i al President del Govern.
Sometido a votación de la moción no prosperó por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación y con el voto en contra de Sres/as, Silvestre, Delgado, Ruíz,
Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP y Sr. Alcalde y con
el voto a favor de los Sres/as, Raga, Luján, López, Guerreroo, Hernández, Orellano, y Gómez
PSOE y los Sres/sa Folgado y Gómez de EUPV y el Sr. García de Coalició Compromís.

Comisión Inf. de Hacienda, Sanidad y Medios de Comunicación
3.4.- 8/2013/PGRU_MOCIÓN EUPV "EL BUTLLETI D'INFORMACIÓ MUNICIPAL"
En/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d'EUPV en
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Plé de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIO SOBRE "EL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL"
Des d'inicis de l'engegada del "Butlletí d'Informació Municipal" (BIM) de Riba-roja de Túria i al
llarg dels seus anys de publicació, venim observant com aquesta s'ha convertit en un instrument
de propaganda al servei del govern municipal del Partit Popular.
Si bé al principi de la seua creació, la filosofia de l'edició de era d'una publicació per a difondre
les activitats municipals i socials del nostre poble, veiem com ha anat degenerant fins a
convertir-se en una publicació sense periodicitat regulada, plagada de noticies que no

reflecteixen la realitat, (algunes amb titulars que poden confondre al lector) i sobretot al servei
del culte a la imatge del nostre Alcalde (dinou fotografíes en l'edició 63 i 13 en l'edició 62).
Considerem que una publicació pagada amb els impostos de tota la ciutadania local, deuria
estar sotmesa a un control democràtic compost per tots els grups que formen la Corporació
Municipal, seguint una rigorosa periodicitat i donant oportunitat als seus veïns i veïnes,
individualment, o mitjançant les organitzacions culturals, socials, esportives, etc... (no solament
a les polítiques), a poder comunicar les seues activitats i projectes per a coneixement de tota la
població.
Considerem que el BIM a més d'errors tipogràfics (dates errònies, faltes d'ortografia, cartelera
caducada, manca d'esdeveniments importants, com pot ser el certamen anual de trens de vapor,
al Parc Maldonado, i el mal us del tipònim de Riba-roja de Túria), hauria de ser més rigorosa i
veraç en els seus articles, incloent enllaços on poder confirmar les informacions donades,
prioritzant allò que puga tindre mes repercusió social, com per eixemple: modificacions o
aprovació de ordenançes, municipals, nous servicis, agenda de tràmits, o les propies mocions
que es debaten al Pleno Municipal.
Fa falta democratitzar els mitjans de comunicació depenents de l'erari públic municipal i no
estaria mal començar per el Butlletí d'Informació Municipal.
ACORDS
1.- L'implantació reial d'un Consell Municipal de Mitjans de Comunicació, que incloga el B.I.M.,
on participen a més de tots els grups polítics, els colectius i associacions amb representació al
municipi.. El Consell tindrà entre altres intervencions, la de definir els apartats del B.I.M, així
com delimitar la ocupació máxima dels mateixos per edició.
2.- Destinar espais en el B.I.M, als diferents col·lectius socials, culturals i esportius de la nostra
localitat, siguent aquestos fixes en cada publicació si així ho solicita el col.lectiu en qüestió.
3.- Ampliar els apartats destinats a l'informació mes necesària per a la población, com puga ser
l'oferta de servicis públics, l'oferta de treball i de formació, el calendari de tràmits i obligacions
amb l'administració local, enllaços en la informació de la secció de plens, per als ciutadans i
ciutadanes que tinguen interés, per a poder visualitzar les mocions integres que s'han debatut.
4.- Destinar un espai per a expressió lliure dels veïns i veïnes, sobre la situació del poble, a títol
personal.
Sometido a votación de la moción no prosperó por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación y con el voto en contra de Sres/as, Silvestre, Delgado, Ruíz,
Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP y Sr. Alcalde y con
el voto a favor de los Sres/as, Raga, Luján, López, Guerreroo, Hernández, Orellano, y Gómez
PSOE y los Sres/sa Folgado y Gómez de EUPV y el Sr. García de Coalició Compromís.

3.5.- 9/2013/PGRU_MOCIÓN PSPV-PSOE "SOBRE LA PARTICIPACIÓ DELS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS

MUNICIPALS: TELEVISIÓ, RÀDIO, BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL I
WEB".
MOCIÓ AL PLE SOBRE LA PARTICIPACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS MUNICIPALS: TELEVISIÓ, RADIO, BUTLLETÍ
D'INFORMACIÓ MUNICIPAL I WEB.
Exposicióde motius:
Els mitjans de comunicació públics municipals, haurien de servir per informar des de la
independencia, transparencia i objectivitat de les qüestions que els interessen ais nostres veíns i
veínes.
El Consell Municipal Audiovisual fa molt temps que no es reuneix per parlar de continguts,
programes, estratégies i accions que afectin a aquests mitjans.
Durant anys homos exigit que es retransmetessin els Plens en directe per la Radio Municipal i
per la Televisió Municipal. Només s'ha aconseguit en aquest legislatura que es transmetín per la
Radio Municipal.
S'ha exigit que el Butlletí d'lnformació Municipal i la web municipal fossin mes plurals, en les
seves informacions i continguts.
1 - La convocatoria amb carácter d'urgéncia del Consell Municipal Audiovisual.
2 - La retransmissió deis Plens en la Televisió Municipal.
3 - Que s'adapti la página web de l'Ajuntament per donar cabuda a les opinions de tots els grups
polítics.
4 - Que es de participació per decidir els continguts del BIM a tots els grups polítics representáis
al Pie de l'Ajuntament.
5 - Que les associacions de veíns, esportives, educatives i culturáis etc., Tinguin participació en
el Consell Municipal Audiovisual.
Sometido a votación de la moción no prosperó por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación y con el voto en contra de Sres/as, Silvestre, Delgado, Ruíz,
Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP y Sr. Alcalde y con
el voto a favor de los Sres/as, Raga, Luján, López, Guerreroo, Hernández, Orellano, y Gómez
PSOE y los Sres/sa Folgado y Gómez de EUPV y el Sr. García de Coalició Compromís.

4. PARTE DE IFORMACIÓN IMPULSO Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO.
DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA

Por el sr. Alcalde se dio cuenta de las resoluciones de la nº 551 a la nº 810,. El Pleno se dio por
enterado.
DAR CUENTA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 23 DE
NOVIEMBRE DE 2011 RELATIVA A LA DECLARACION DE NULIDAD DE
ORDENANZA FISCAL SOBRE TELEFONIA MOVIL Y ACTUACIONES DEL
AYUNTAMIENTO AL RESPECTO.
Se dio cuenta de:
PROVIDENCIA DE ALCALDIA
Vista la Diligencia de Ordenación de la Sección Cuarta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, con Registro de Entrada en este
Ayuntamiento de fecha 22 de febrero de 2013; por la que se remite a este Ayuntamiento
testimonio de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de noviembre de 2011, por la que
se estimó el recurso de casación interpuesto por France Telecom España SA contra la Sentencia
de 29 de octubre de 2010 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ CV numero
812/2009.
Atendiendo que por Sentencia de 29 de octubre de 2010, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ CV numero 812/2009; declaró nulo el art. 5 de la Ordenanza Fiscal
reguladora de Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local a favor de empresas explotadoras de servicios de interés general; en cuanto a la formula de
cuantificación de la Tasa por los servicios de telefonía móvil.
Atendiendo que por Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de noviembre de 2011, y
en virtud de la Sentencia de 12 de julio de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de la Unión
Europea, se declaró la nulidad del apartado 2 del art. 2 y del apartado 2 del art. 3. de la citada
Ordenanza ; en cuanto a la imposibilidad legal de liquidar la misma a los no titulares de las
redes.
Visto el contenido de la Diligencia de Ordenación recibida y en cumplimiento de la misma
procédase:
1º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, ambas Resoluciones
Judiciales:
a) La declaración de nulidad del art. 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas

explotadoras de servicios de interés general; en cuanto a la formula de cuantificación de la Tasa
de los servicios de telefonía móvil, declaración producida por Sentencia de 29 de octubre de
2010, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ CV numero 812/2009.
b) La declaración de nulidad del apartado 2 del art. 2 y del apartado 2 del art. 3.; en cuanto
a la imposibilidad legal de liquidar la misma a los no titulares de las redes; declaración
producida por Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de noviembre de 2011, adoptada en
virtud de la Sentencia de 12 de julio de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de la Unión
Europea.
2º.- Dar cuenta de sendas Resoluciones Judiciales, al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión ordinaria que este celebre.
3º.- Remitir justificante de todas estas actuaciones a la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, a efectos de dar por
cumplida la Diligencia de ordenación con Registro de Entrada en este Ayuntamiento de fecha
22 de febrero de 2013.
En Ribarroja del Túria, a 27 de febrero de 2013.
EL ALCALDE
El Pleno se dio por enterado.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

Y no habiendo otros asuntos que tratar por el Sr Presidente se levantó la sesión siendo las 16:30
horas del mismo día de su iniciación.

