ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 6 DE MAIG DE 2013

Lloc:

Saló d’Actes de l’Ajuntament

Data:

6 de maig de 2013

Hora:

13:00

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: El senyor FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ
REGIDORS ASSISTENTS:
Nombre y Apellidos
SALVADOR SILVESTRE LARREA
MARIBEL DELGADO VILA
MARIA JOSE RUÍZ ESTEBAN
JAVIER MORENO COLL
CRISTINA VÁZQUEZ TARAZONA
BEATRIZ CÓRCOLES NAVARRO
JOSE VICENTE TARAZONA CAMPOS
JOSE LUÍS FOLGADO CORREA
RAQUEL ARGANDONA LÓPEZ
FRANCISCO JOSÉ FERRIOLS GIMENO
ROBERTO RAGA GADEA
ANA LUJÁN TARÍN
JOSÉ LUÍS LÓPEZ GALDÓN
SILVIA GUERRERO CÁNOVAS
JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ CARRIZOSA
RAQUEL ORELLANO GÓMEZ
RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ
CARMEN FOLGADO TERESÍ
RAFAEL GÓMEZ MUÑOZ
BERNAT GARCÍA SEVILLA
Regidors absents:
CAP.
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 6 de maig 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.
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR. Acta de 4-3-2013.
Comença el Sr. Alcalde preguntant si algun membre de la Corporació ha de fer alguna
observació a l’acta.
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, Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrer, Orellano, i Gómez PSOE, Sr. García de Coalició
Compromís i Sr. Alcalde i amb l’abstenció dels Srs/as Folgado i Gómez d’EUPV, va ser
aprovada l’acta.
PART RESOLUTIVA:
2. PROPOSTA
INFORMATIVA

D’ACORD:

ASSUMPTES

DICTAMINATS

PER

COMISSIÓ

Comisión Inf. de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana y Participación Ciudadana

2.1.- 379/2013/AC_ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
DE LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE "CENTRE DE DIA PER A LA TERCERA
EDAT"
Considerant que PER ACORD PLENARI DE 3 D’OCTUBRE DE 2011 es va aprovar la
incoació d’expedient i la creació de la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la Memòria
justificativa de la prestació del servici de CENTRE DE DIA PER A LA TERCERA EDAT.
Considerant que la Comissió d’estudi es va constituir formalment en data 30 DE
NOVEMBRE DE 2011 començant els treballs d’elaboració i acordant el repartiment de tasques i
la periodicitat de les sessions.
Considerant que amb data 17 d’abril de 2011 la dita Comissió Tècnica va aprovar la
Memòria Tècnica del Servici.
Vista la Memòria justificativa, així com l’informe de la Vicesecretaria, de 28 de gener i
de 5 d’abril de 2013.
Dictaminat per la Comissió Informativa de 30.4.2013.

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, Sr. García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde i amb el vot en contra dels Srs/as, Raga,
Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/as Folgado i Gómez
d’EUPV, es va adoptar l’acord següent:
PRIMER. Aprovar la Memòria justificativa de la prestació del servici de CENTRE DE
dia PER A LA TERCERA EDAT.
SEGON. Aprovar com a forma de gestió del servici públic la següent: GESTIÓ
INDIRECTA.
TERCER. Sotmetre la Memòria i el projecte, així com la documentació
complementària, a informació pública per un termini de 30 DIES, anunciant-se en el B.O.P. i en
el tauler d’edictes d’este Ajuntament, als efectes de que pels particulars i Entitats, es puguen
formular les observacions que estimen pertinents.

2.2.- 15/2013/PGRU_PROPOSTA D’ALCALDIA EN RELACIÓ A l’ACORD ADOPTAT
PER LA COMISSIÓ D’ASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA DE
DATA 17 D’ABRIL DE 2013
Vista la Proposta de les Regidories de Servicis Socials, Hisenda i Règim Jurídic, que així
mateix va ser aprovada per la Comissió d’Assessorament i Intermediació Hipotecària de
l’Ajuntament de Riba-roja del Túria en sessió celebrada el passat 17 d’abril de 2013, i que
literalment trascrita diu:
"Amb la finalitat d’oferir la col·laboració oportuna davant del seriós problema dels
desnonaments en l’acabe de Riba-roja del Túria, el passat 19 de desembre de 2012 es va crear
en el si de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria: la Comissió d’Assessorament i Intermediació
Hipotecària; la qual està constituïda per membres de la Corporació Local, representants de la
Plataforma Camp del Túria PAH, i assistits pel personal tècnic municipal, que s’ha estimat
necessari per al desenrotllament de les actuacions que com a funcions de la mateixa s’han
proposat des de la seua creació.
Dins d’estes funcions s’han definit les tasques d’esta Comissió d’assessorament i
Intermediació Hipotecària, entre les que es va assenyalar, i així consta literalment en l’acta de
constitució, la de :
Instar a la FVMP que adopte les mesures necessàries, perquè el legislador estatal permeta
que les EELL dins de la seua autonomia municipal, puguen suspendre procediments
recaptatoris amb la consegüent paralització d’interessos, per a aquelles famílies que es
troben en situació de desdonament i en tant es reprenga la bona conjuntura
econòmica.
La present Proposta té com a finalitat, que la Comissió d’Assessorament i Intermediació
Hipotecària de Riba-roja del Túria, aprove per a la seua remissió al Ple de la Corporació i si este

creu convenient a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i/o Federació Espanyola
de Municipis i Províncies, la petició següent:
Els Municipis per al compliment dels seus fins, exercixen dins de la seua autonomia
Municipal una sèrie de funcions, entre les quals es troba la gestió recaptatòria.
Esta consistix en l’exercici de la funció administrativa conduent a la realització de
crèdits tributaris i la resta de de dret públic, amb els que l’Administració local satisfarà el
conjunt de les seues obligacions.
La gestió recaptatòria es definix com una funció administrativa, és a dir, una de les
activitats pròpies i peculiars de l’Administració, si bé la mateixa ha de ser exercida amb
subjecció plena a la Llei i al Dret.
Esta subjecció a la normativa reguladora de la matèria, normativa que no és una altra
que la Llei General Tributària i la resta de reglaments de desplegament, en especial Reglament
General de Recaptació, són els que limiten la possible discrecionalitat de l’Administració Local a
l’hora de dictar, a través de les ordenances municipals, les seues pròpies normes als efectes del
desenrotllament de la dita funció recaptatòria.
Doncs bé, esta mateixa normativa és la que impedix que l’Ajuntament davant de clares
situacions d’emergència social, com són els DESNONAMENTS de primeres vivendes que
puguen patir determinades famílies; puguen prendre decisions com ara la suspensió dels
procediments recaptatoris necessaris, als efectes de paralitzar l’increment dels deutes
municipals, increment que es produïx de forma diària per l’augment dels recàrrecs executius, en
atenció a la major o menor demora en l’incompliment dels terminis de pagament, i dels
interessos de demora, que així mateix es veuen incrementats diàriament i sense limite algun,
davant de la impossibilitat que l’Administració davant de casos taxats i especials, puga adoptar
de manera excepcional, les mesures necessàries per a la paralització d’estos deutes i amb això
l’increment de les mateixes.
En atenció a tot allò que s’ha exposat es proposa la remissió de la present proposta a la
FVMP, per a la seua tramitació, en el cas d’estimar-se convenient."
Dictaminat per la Comissió Informativa de 30.4.2013.
El Ple per unanimitat de tots els seus membres, acorda:
1º.- Proposar a la Federació Valenciana de Municipis l’adopció de les mesures
pertinents als efectes de proposar al Govern d’Espanya l’adopció de les mesures legals
oportunes, que permeten a l’Administració Local i en concret als Ajuntaments, que davant de
clares situacions d’emergència social, com són els DESNONAMENTS de primeres vivendes que
puguen patir determinades famílies; es puguen prendre decisions com ara la suspensió dels
procediments recaptatoris necessaris, o altres mesures que s’estimen necessàries o convenients
en este tipus de situacions.
2º.- Remetre certificat del present acord a la FVMP.

Comisión Inf. de Urbanismo e Infraestructuras
2.3.- 377/2013/AC_INICI DE LA GESTIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ CASC 5
ASSUMPTE: INICI DE LA GESTIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ CASC 5
En relació a l’assumpte de referència, i vistos els següents
ANTECEDENTS DE FET
1.- Des de l’any 2008 s’han atés les consultes de diversos veïns propietaris de parcel·les
incloses en la Unitat d’Execució Casc 5 interessats en l’edificació de les mateixes i per tant,
partidaris de la gestió urbanística de la unitat d’execució en tant que condició necessària per a
poder concedir llicències d’obra.
2.- Per a polsar les inquietuds de tots els propietaris, es va realitzar l’any 2011 una
reunió informativa respecte del possible desenrotllament urbanístic de la Unitat d’Execució.
Reunió en què van quedar patents els diferents interessos entre els propietaris d’edificacions
consolidades, els propietaris de parcel·les que pretenien edificar i els propietaris de parcel·les
que no es plantejaven la seua edificació.
3.- S’ha resolt l’adjudicació del programa d’actuació integrada del Sector "Calvari" per
gestió indirecta, però, per necessitats d’obtenció de sòl per a dotacions i d’entregar parcel·les
edificables a determinats propietaris que van cedir anticipadament sòls dotacionals en este
Sector i fora d’ell, s’han realitzat les gestions pertinents per a reprendre la gestió del Sector per
gestió directa. La urbanització del Sector "Calvari" sense escometre prèvia o simultàniament la
UE Casc 5 suposaria deixar un buit entre el sòl urbà consolidat i el nou Sector.
4.- En virtut d’allò que s’ha establit per l’article 128 de la LUV, i 275 del ROGTU este
Ajuntament ha iniciat les actuacions tendents a l’elaboració, per mitjà del procediment de gestió
directa el programa per al desenrotllament de la actuació integrada corresponent a la unitat
d’execució UE CASC 5, definida pel PGOU.
5.- Basant-se així mateix en esta legislació va ser contractada, per mitjà del procediment
regulat per l’article 153.1 la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, a l’Arquitecte D.
Vicente Soriano Martí, l’elaboració de els projectes de reparcel·lació i urbanització necessaris
per al desenrotllament del programa.
6.- Disposant d’un avanç dels referits projectes tècnics, es va convocar a una reunió
informativa l’11 de juliol de 2012. En la dita reunió es va posar de manifest la inquietud de
molts dels propietaris davant de l’eventualitat d’haver d’afrontar les consegüents quotes
urbanístiques en estos moments econòmicament complicats i on el finançament de les mateixes
resulta, també, molt difícil.
7.- Vist l’informe elaborat per l’Arquitecte Municipal en data 4 de març de 2013, junt
amb els seus annexos, pel que considera convenient iniciar el procediment de gestió directa de
la Unitat d’Execució CASC 5.

8.- Considerant que per Providència d’Alcaldia de data 28 de març de 2013 s’acorda
sol·licitar al departament d’Intervenció informe sobre l’existència de consignació pressupostària
i valoració dels aspectes econòmics de l’esmentada actuació, així com informe jurídic sobre la
legislació i Procediment aplicable.
9.- Vist que en data 2 d’abril de 2013, per part de la Secretària s’emet un informe de
conformitat amb la Providència d’Alcaldia de 28 de març de 2013.
10.- Vist l’informe de l’Interventor Accidental de data 19 d’abril de 2013 en el que
establix que "hi ha crèdit compromés pendent d’incorporar a l’exercici 2013 corresponent a la
contractació dels projectes d’urbanització i reparcel·lació, adjudicats per Resolució d’Alcaldia
número 2612/2011. Havent-se aprovat en Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2012
honoraris per import de 13.571,48 euros, la quantitat a incorporar resulta 16.219,76 euros.
......
Com se ha assenyalat anteriorment i considerant l’informe de l’Arquitecte Municipal, no cal
consignació pressupostària en el moment actual."
Considerant el que establix l’article 128 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
Urbanística Valenciana "Iniciativa pública en la formulació dels Programes", modificat per
l’article 128 per l’article 3 del decret llei 1/2008, i el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i
Urbanística aprovat per Decret 67/2006 i modificat per Decret 36/2007.
Realitzada la tramitació legalment establida,
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, Sr. García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde i amb l’abstenció dels Srs/as, Raga,
Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/sa Folgado i Gómez
d’EUPV, va adoptar l’acord següent:
PRIMER. Establir el règim de gestió directa per al desenrotllament, a través d’un Programa
d’Actuació Integrada, de la unitat d’execució CASC 5 en desplegament del Pla General
d’Ordenació Urbana.
SEGON. Aprovar el Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució CASC 5 per gestió
directa, sent el seu contingut integrant dels documents següents:
-

Alternativa Tècnica (Amb el contingut de l’art. 126 de la LUV)

-

Proposició Jurídico-Económica (Amb el contingut de l’art. 127 de la LUV)

-

Memòria Justificativa

-

Projecte d’Urbanització

-

Projecte de Reparcel·lació

TERCER. Respecte dels compromisos d’inversió:
No serà necessari per part de l’Ajuntament realitzar cap inversió atés que, en virtut del Reial
Decret Legislatiu 2/2008, l’aprofitament que li correspon (5%) ho rebrà lliure de càrregues
d’urbanització.
D’altra banda, l’Ajuntament és propietari d’una parcel·la patrimonial, l’aportada número 3, per
la qual rep la seua corresponent parcel·la adjudicada, resultant un saldo a pagar de 55.074,66 €
que es compensa amb el saldo a cobrar pel 5% d’aprofitament municipal que importa la
quantitat de 66.346,65 €.
QUART. Respecte dels compromisos de gestió:
La coordinació dels treballs tècnics, la seua supervisió i els treballs administratius es realitzaran
amb els recursos propis de l’Ajuntament.
QUINT. Respecte dels compromisos de finançament:
Adquirir el compromís de consignació pressupostària per a finançar l’actuació descrita sense
ingressar quotes d’urbanització, en previsió de l’impagament d’aquelles, amb càrrec a la partida
de l’estat de gastos del Pressupost Municipal d’este Ajuntament per a l’exercici 2014 per
l’import de, com a mínim, 18.851,55 €, tal com consta en l’informe elaborat per l’Arquitecte
Municipal de data 4 de març de 2013 al punt sext.
SEXT. Sotmetre la proposta de Programa d’Actuació Integrada, composta per l’alternativa
tècnica, la proposició juridicoeconòmica, Projecte d’Urbanització i Projecte de Reparcel·lació, a
un període d’informació pública durant un termini de vint dies, per mitjà d’anunci en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un periòdic de
difusió en el municipi, als efectes que es formulen quantes al·legacions s’estimen convenients
pels interessats.
SÈPTIM. Sol·licitar al Registre de la Propietat certificació de titularitats i càrregues amb
anotació preventiva de l’inici del Projecte de Reparcel·lació.
OCTAU. Notificar als interessats i als que consten en el Cadastre com a titulars de drets
afectats per l’actuació proposada.

Comisión Inf. de Vía Pública y Obra en Vía Pública, Actividades, Polígonos industriales y Fiestas
2.4.- 378/2013/AC_ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ
INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A
L’EXECUCIÓ D’OBRES MENORS, COMUNICACIÓ AMBIENTAL, CANVI DE
TITULARITAT D’ACTIVITATS I COMUNICACIÓ PRÈVIA A L’OBERTURA D’UNA
INSTAL·LACIÓ DEL MUNICIPI DE RIBA-ROJA
En relació a l’assumpte referenciat li són aplicables els següents

ANTECEDENTS DE FET
Primer: Que mitjançant un acord plenari de data 5 de març de 2012 s’aprova definitivament
l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A
L’EXECUCIÓ D’OBRES MENORS, COMUNICACIÓ AMBIENTAL, CANVI DE TITULARITAT
D’ACTIVITATS I COMUNICACIÓ PRÈVIA A L’OBERTURA D’UNA INSTAL·LACIÓ DEL
MUNICIPI DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA.
Segon: Que en data 21 de juny de 2012 va entrar en vigor la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la
Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa empresarial i els emprenedors,
microempreses i xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana, per la qual
s’introduïxen modificacions a la legislació associada a l’esmentada Ordenança.
Tercer: Vist l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal de data 27 de març de 2013, pel que
procedix a l’estudi dels capítols II (Comunicació Ambiental i Comunicació Prèvia a l’Obertura
d’acord amb el que establix la Llei 2/2006), III (Llicències d’Obertura Espectacles Públics,
Activitats Recreatives i Establiments Públics i Instal·lacions Eventuals d’acord amb el que
establix la Llei 14/2010) i IV (Canvi de Titularitat), als efectes de la seua adequació a les
modificacions introduïdes per la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures
Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i
Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana.
Quart: Vist que per Providència d’Alcaldia de data 2 d’abril de 2013 es disposa iniciar
l’expedient per a dur a terme l’aprovació de la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES
MENORS, COMUNICACIÓ AMBIENTAL, CANVI DE TITULARITAT D’ACTIVITATS I
COMUNICACIÓ PRÈVIA A L’OBERTURA D’UNA INSTAL·LACIÓ DEL MUNICIPI DE RIBAROJA DEL TÚRIA; que per part de Secretaria en col·laboració amb el Departament d’Activitats
es redacte l’esmentada modificació de l’Ordenança; i que per la Secretària s’emeta un informe
sobre la legalitat de l’Ordenança, legislació aplicable i procediment que s’ha de seguir.
Quint: Vist l’informe de Secretaria de data 2 d’abril de 2013, sobre la Legislació aplicable i el
procediment que s’ha de seguir per a la modificació de l’aprovació de l’ordenança reguladora de
la declaració responsable per a l’execució d’obres menors, comunicació ambiental, canvi de
titularitat d’activitats i comunicació prèvia a l’obertura d’una instal·lació del municipi de Ribaroja del Túria
Realitzada la tramitació legalment establida i vista la competència del Ple, en virtut dels articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres , ACORDA:
PRIMERO. Aprovar inicialment modificació de l’Ordenança municipal reguladora de de
la declaració responsable per a l’execució d’obres menors, comunicació ambiental, canvi de
titularitat d’activitats i sol·licitud de llicència d’obertura del municipi de Riba-roja del Túria
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A
L’EXECUCIÓ D’OBRES MENORS, COMUNICACIÓ AMBIENTAL, CANVI DE TITULARITAT

D’ACTIVITATS I COMUNICACIÓ PRÈVIA A L’OBERTURA D’UNA INSTAL·LACIÓ DEL
MUNICIPI DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA
ORDENANÇA REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE I ACTES COMUNICATS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’objecte de la present ordenança és regular els requisits i condicions que permeten l’execució
d’obres de mera reforma d’edificis, construccions o instal·lacions per mitjà d’una Declaració
Responsable substitutiva parcialment de la tradicional llicència d’obra menor; tot això en
desplegament de la Disposició addicional desena de la Llei Urbanística Valenciana 16/2005
introduïda per Llei 12/10 de 21 de juliol de la Generalitat Valenciana de mesures Urgents per a
agilitzar l’Exercici d’Activitats Productives i la creació d’Ocupació, en consonància amb l’article
71 bis de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, en la redacció donada per la llei 25/2009, de 22 de desembre.
La present regulació no suposa una supressió de la figura de les llicències d’obres menors, que
conservarà la seua vigència per a tots aquells supòsits de fet que sent qualificats com a llicències
d’obres menors fins a la data, no obstant això no queden inclosos dins de l’àmbit objectiu de la
Declaració Responsable i en conseqüència no poden quedar sense regulació ni precisen d’una
nova al no estar dins del supòsit de fet previst en la D.A. 10a de la LUV.
Igualment, es regularan els requisits i condicions que permeten tant l’exercici de les activitats
sotmeses a comunicació ambiental, com els canvis de titularitat d’aquelles no sotmeses a
autorització ambiental integrada, així com la comunicació prèvia a l’obertura a què es referix
l’article 63 de la Llei 2/2006 de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
Així mateix i com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 14/2010 de la Generalitat
Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, es fa necessari
el regular el règim de Declaració Responsable en matèria de llicència d’obertura d’eixe tipus
d’activitats.
Considerant que s’ha publicat per part de la Conselleria de Presidència de la Generalitat
Valenciana el Decret Llei 2/2012 pel qual s’introduïxen modificacions a la Llei 2/2006, de 5 de
maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i a la Llei 14/2010, de 3 de
desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments públics.
Atés que en data 21 de juny de 2012 va entrar en vigor la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la
Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors,
Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana, per la qual
s’introduïxen modificacions a la legislació associada a l’esmentada Ordenança. Les esmentades
modificacions afecten, entre altres, a la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la
Contaminació i Qualitat Ambiental i a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments públics.
D’una altra part, amb l’entrada en vigor del Reial Decret 1000/2010, queden fora de l’àmbit del
visat col·legial actuacions que és convenient regular.
CAPITULE I

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA D’OBRES
Art. 1:- Àmbit d’aplicació.
1.1.- La present Ordenança serà aplicable a l’execució de totes aquelles obres de mera reforma
d’edificis, construccions o instal·lacions, en les que no concórrega alguna de les circumstàncies
següents:
A.- Exclusió absoluta per a ser tramitada per la via de la Declaració Responsable:
En cap cas podrà ser tramitada per la via de la Declaració Responsable aquelles obres que es
caracteritzen per:
1. Suposar una alteració estructural de l’edifici, inclosos els derrocaments.
2. Suposar una modificació general de la fatxada. En tot cas s’entendrà per tal un canvi
de disposició dels buits de portes i finestres, així com aquelles intervencions en les
mateixes que exigisquen la redacció d’un projecte tècnic.
3. Afectar un immoble catalogat o en tràmit de catalogació, en els termes en què la dita
catalogació està definida per la legislació de patrimoni cultural tant estatal com
valenciana.
4. Suposar la implantació de servicis per fatxada o la reposició dels mateixos.
5. Habilitació i rehabilitació interior en edificis.
6. Substitució xarxes, desaigües (baixants, col·lectors, arquetes, etc...)
7. Substitució de paviments.
8. Reparació cobertes i teulades.
9. Col·locació rètols, cartells i semblants.
10. Altres obres de reforma que exigisquen documentació tècnica per a garantir la
correcta execució i la seguretat de les mateixes.
11. Les ubicades en edificis que es troben fora d’ordenació.
12. Les ubicades en sòl no urbanitzable comú o protegit.
13. Les que afecten el domini públic local.
B.- Exclusió temporal o transitòria per a ser tramitada per la via de la Declaració Responsable,
fins que no es reunisca el requisit corresponent:

1. Afectar restes arqueològiques, en els termes definits per la legislació de patrimoni
cultural valenciana fins que no s’haja obtingut la corresponent autorització
arqueològica. Una vegada obtinguda, es podrà tramitar per la via de la declaració de
responsable si no concorreguera cap circumstància excloent.
2. Ser obres afectes el desenrotllament d’una activitat subjecta a qualsevol de les
modalitats d’autorització ambiental fins que no s’haja obtingut la dita autorització o
s’haja efectuat la compareixença a què es referix l’article 474.4 del Reglament
d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU).
3. Afectar alineacions definides pel planejament urbanístic si no es comptara amb la
corresponent acta d’alineacions. Una vegada obtinguda, es podrà tramitar per la via de
la Declaració Responsable si no concorreguera cap circumstància excloent.
4. Suposar l’ocupació de domini públic estatal, autonòmic o local, o bé de les zones de
servitud i protecció d’aquell, sense comptar amb la corresponent autorització demanial
per a la seua execució. Una vegada obtinguda, es podrà tramitar per la via de la
Declaració Responsable si no concorreguera cap circumstància excloent.
5. Estar subjecta l’obra a altres normatives sectorials i no comptar les pertinents
autoritzacions. Una vegada obtinguda, es podrà tramitar per la via de la Declaració
Responsable si no concorreguera cap circumstància excloent.
1.2.- Aquelles obres susceptibles de fiscalització pel mecanisme de la llicència d’obra menor i
que no estiguen incloses en l’àmbit d’aplicació de la present ordenança, es continuaran
tramitant pel llit procedimental de la llicència d’obres.
Art. 2.- Actuacions de l’interessat davant de l’Administració municipal.
2.1.- En el cas que un ciutadà pretenga, davall la condició de promotor, l’execució material
d’obres incloses en l’àmbit descrit en l’article 1 de la present ordenança, amb caràcter previ a
l’inici de les mateixes haurà de presentar davant de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, per
qualsevol dels mitjans admesos en la llei de procediment administratiu, una declaració que
complix amb tots els requisits legals i reglamentaris exigibles per a executar l’obra, sota la seua
responsabilitat i de conformitat amb el model que es conté en l’annex I. La presentació del dit
model i de la totalitat de la documentació establida en l’annex I de la present ordenança,
habilitarà a este per a l’inici immediat de les obres des del moment de la seua presentació, sent
requisit indispensable acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel
Departament d’Urbanisme que acredite que l’interessat ha presentat tota la documentació a què
fa referència el citat Annex I.
2.2.- La presentació de la Declaració Responsable amb omissió d’algun dels documents indicats
en l’annex I, no legitimarà per a l’inici de l’execució material de les obres. En tal supòsit,
s’iniciarà l’expedient per a l’obtenció de la llicència.
Art. 3. Règim jurídic de la Declaració Responsable.
3.1. La documentació acreditativa de què el promotor complix amb els requisits establits en la
normativa urbanística i sectorial vigent per a poder executar materialment l’obra identificada en

la Declaració Responsable i que no figura enumerada en l’annex I de la present ordenança serà
d’immediata aportació en el termini màxim de 10 dies des que li siga requerida per
l’Administració municipal en el compliment de les seues funcions d’inspecció i control, sent la
inspecció municipal facultativa.
3.2.- És obligatori també per al promotor respondre degudament en el termini màxim de 10
dies a qualsevol requeriment municipal d’aclariment sobre les característiques de l’obra. La
falta d’atenció del requeriment municipal en el dit termini màxim produirà com a efecte que les
obres no compten amb la cobertura de la Declaració Responsable, devent, en conseqüència,
paralitzar-se fins que s’autoritze per este Ajuntament la continuació de les obres.
3.3.- L’incompliment en l’execució material de l’obra de qualsevol precepte legal, detectat pels
servicis municipals i notificat a l’interessat, tindrà com a conseqüència, prèvia instrucció de
l’oportú expedient, la paralització de l’execució de l’obra i si és el cas la restitució de les coses al
seu estat originari, a més de suposar, si és el cas, la imposició de les corresponents sancions, tot
això sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què haguera lloc.
3.4.- El promotor de l’obra que realitze la Declaració Responsable té l’obligació de complir en
l’execució material de les obres amb el termini expressament arreplegat en la declaració, no
entenent emparades per la declaració aquelles que es realitzen fora dels dits terminis. El termini
màxim d’execució de les obres en cap cas superarà els 6 mesos des de la presentació de la
Declaració Responsable.
3.5. Només estarà legitimat per a presentar la Declaració Responsable el subjecte que assumisca
la condició de promotor de la mateixa. No serà admissible ni produirà efectes la Declaració
Responsable subscrita pel contractista de l’obra llevat que en el concorreguera la circumstància
de promotor de l’obra.
3.6. La Declaració Responsable no implicarà l’autorització per a ocupació de la via pública ni
altres autoritzacions administratives.
3.7. La Declaració Responsable efectuada en els termes que preveu la Disposició Addicional
Desena de la Llei 16/2005, de 30 de desembre en redacció donada per la Llei 12/2010 de la
Generalitat Valenciana, de Mesures urgents per a agilitzar l’exercici d’activitats productives i la
creació d’ocupació, i la present ordenança, assortirà tots els efectes que la normativa aplicable
atribuïx a la llicència municipal d’obres.
CAPÍTOL II
COMUNICACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ PRÈVIA A L’OBERTURA
INSTAL·LACIÓ D’ACORD AMB EL QUE ESTABLIX LA LLEI 2/2006.

D’UNA

DE LA COMUNICACIÓ AMBIENTAL
Art. 4 Comunicació Ambiental
4.1.- El present apartat serà aplicable a l’exercici de totes aquelles activitats que, regulades pel
que preveu la Llei 2/2006 de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, no es troben
sotmeses a Autorització Ambiental Integrada o Llicència ambiental.

4.2.- Aquelles activitats que no estiguen incloses en l’àmbit d’aplicació de la present ordenança,
es continuaran tramitant pel llit procedimental establit per a les Autoritzacions Ambientals
Integrades i Llicències Ambientals, per la Llei 2/2006, de Prevenció de la Contaminació i
Qualitat Ambiental.
Art. 5.- Actuacions de l’interessat davant de l’Administració municipal.
5.1.- La comunicació ambiental es presentarà d’acord amb el model establit en l’annex II, no
podent exercir-se l’activitat fins transcorregut un mes des de la presentació de la dita
comunicació junt amb la totalitat de la documentació necessària, llevat que per part d’este
Ajuntament s’acorde amb caràcter previ l’habilitació al titular de la sol·licitud per a l’exercici de
l’activitat.
5.2.- L’omissió d’algun dels documents, tindrà com a conseqüència la no legitimació per a l’inici
de l’activitat fins tant per este Ajuntament s’accepte expressament la dita comunicació. A este
efecte serà requisit indispensable acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel
Departament d’Activitats que acredite que l’interessat ha presentat tota la documentació a què
fa referència el citat annex II així com la declaració responsable a què es referix l’article 65 de la
Llei 2/2006 i que es presentarà d’acord amb el model que s’inclou en l’annex II.
5.3.- La declaració per part d’este Ajuntament de la incompatibilitat de l’activitat amb el
planejament vigent, comportarà la impossibilitat de l’exercici de la mateixa en l’emplaçament
proposat i la desestimació de la comunicació ambiental.
DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA A L’OBERTURA D’UNA INSTAL·LACIÓ
Art. 6 Comunicació prèvia a l’obertura d’una instal·lació.
6.1.- El present apartat serà aplicable a la posada en funcionament de les activitats regulades pel
que preveu la Llei 2/2006 de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i sotmeses al
règim de llicència ambiental.
Art. 7.- Actuacions de l’interessat davant de l’Administració municipal.
7.1.- Resolta si és el cas la concessió de l’oportuna llicència ambiental i una vegada finalitzada, si
és el cas, la construcció de les instal·lacions i abans de l’inici de les activitats, el titular de
l’activitat haurà de realitzar una comunicació prèvia davant de l’administració pública
competent que haja atorgat l’autorització o la llicència.
7.2.- L’esmentada comunicació a l’Ajuntament s’haurà de practicar d’acord amb el model
establit en l’ANNEX III, no podent exercir-se l’activitat fins transcorregut un mes des de la
presentació de la dita sol·licitud junt amb la totalitat de la documentació necessària, llevat que
per part d’este Ajuntament s’expedisca l’acta de comprovació favorable amb caràcter previ, la
qual cosa habilitarà al titular per a l’exercici de l’activitat sol·licitada.
7.3.- En este sentit, una vegada girada la visita de comprovació i verificats els extrems anteriors,
l’ajuntament expedirà l’acta de comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà l’obertura de
l’establiment.

7.4.- L’omissió d’algun dels documents requerits en la sol·licitud de llicència d’obertura, tindran
com a conseqüència la no legitimació per a l’inici de l’activitat fins tant per este Ajuntament
s’accepte expressament la dita comunicació. A este efecte serà requisit indispensable
acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel Departament d’Activitats que
acredite que l’interessat ha presentat tota la documentació a què fa referència el citat ANNEX
III així com la declaració responsable a què es referix l’article 63 de la Llei 2/2006 i que es
presentarà d’acord amb el model que s’inclou en l’annex II.
CAPITULE III
LLICÈNCIES D’OBERTURA ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I
ESTABLIMENTS PÚBLICS I INSTAL·LACIONS EVENTUALS DE LA LLICÈNCIA
D’OBERTURA
Art. 8- Declaració responsable en matèria d’espectacles.
8.1.- El present apartat serà aplicable a les llicències d’obertura per a l’exercici de totes aquelles
activitats que es troben sotmeses a la Llei 14/2010 d’Espectacles de la Generalitat Valenciana i
en les que no concórrega alguna de les circumstàncies següents:
A.- Exclusió absoluta per a ser tramitada per la via de la Declaració Responsable: En cap cas
podrà ser tramitada per la via de la Declaració Responsable aquelles activitats que requerisquen
l’autorització a què es referix l’article 10 de la mencionada Llei 14/2010.
B.- Exclusió temporal o transitòria per a ser tramitada per la via de la Declaració Responsable,
fins que no es reunisca el requisit corresponent:
Suposar l’ocupació de domini públic estatal, autonòmic o local, o bé de les zones de servitud i
protecció d’aquells, sense comptar amb la corresponent autorització demanial. Una vegada
obtinguda, es podrà tramitar per la via de la Declaració Responsable si no concorreguera cap
circumstància excloent.
Art. 9.- Llicències d’obertura Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
9.1.- Eliminat per aplicació de Llei 2/2012 de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents
de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes
Empreses de la Comunitat Valenciana.
9.2.- Eliminat per aplicació de Llei 2/2012 de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents
de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes
Empreses de la Comunitat Valenciana.
9.3.- La declaració responsable a què es referix l’article 9 de la Llei 14/2010, es presentarà
d’acord amb el model que es conté en l’Annex IV, no podent exercir-se l’activitat fins
transcorregut un mes des de la presentació de la dita declaració i prèvia comunicació, llevat que
per l’Ajuntament es concedisca en el dit termini la llicència d’obertura. En este sentit, una
vegada girada la visita de comprovació i verificats els extrems anteriors, l’ajuntament expedirà
l’acta de comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà l’obertura de l’establiment amb
caràcter provisional fins a l’atorgament per l’Ajuntament de la llicència d’obertura.

9.4.- Quan s’aportació junt amb la declaració responsable el certificat a què es referix l’article
9.4 de la Llei 14/2010 (certificat OCA), una vegada verificada per part de l’Ajuntament la
totalitat de la documentació addicional exigible, i amb l’expedició del Document de Validació
(Annex I.2), el titular podrà iniciar l’exercici de l’activitat amb caràcter provisional, fins a
l’atorgament per part de l’ajuntament de la llicència d’obertura.
9.5.- L’omissió d’algun dels documents indicats en l’art. 9.2 en relació amb el 4, ambdós de la
Llei 14/2010, tindrà com a conseqüència la no legitimació per a l’inici de l’activitat fins tant per
este Ajuntament s’accepte expressament la dita declaració. A este efecte serà requisit
indispensable acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel Departament
d’Activitats que acredite que l’interessat ha presentat tota la documentació a què fa referència el
citat Annex IV.
9.6.- La sol·licitud a què es referix el present apartat, podrà remetre’s a este Ajuntament i
només als efectes que es resolga la validació de la documentació tècnica, i en este cas únicament
serà necessària s’aportació la part primera del llistat de documentació a què es referix l’Annex
IV. La validació de la documentació tècnica tindrà validesa únicament als efectes de consulta a
la present Administració, i d’acord amb el que establix l’article 35.g de la Llei 30/92 de
Procediment Administratiu.
DE LES INSTAL·LACIONS EVENTUALS
Art. 10.- Instal·lacions eventuals
10.1.- El present apartat serà aplicable a les llicències d’obertura per a l’exercici de totes aquelles
activitats que per la seua naturalesa requerisquen la utilització d’instal·lacions eventuals,
portàtils o desmuntables, entenent per tals les regulades en el Títol V del Decret 52/2010 de 26
de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la llei 4/2003, de 26 de
febrer, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments públics.
10.2.- La declaració responsable a què es referix l’article 17 de la Llei 14/2010, es presentarà
d’acord amb el model que es conté en l’Annex IV, no podent exercir-se l’activitat fins
transcorregut un mes des de la presentació de la dita declaració i prèvia comunicació, llevat que
per l’Ajuntament es concedisca en el dit termini la llicència d’obertura.
10.3.- El que disposa l’apartat anterior, quedarà sense efecte quan s’aportació junt amb la
declaració responsable, el certificat a què es referix l’article 17.4 de la Llei esmentada.
10.4.- L’omissió d’algun dels documents indicats en l’art. 17.3 en relació amb el 4, ambdós de la
Llei 14/2010, tindrà com a conseqüència la no legitimació per a l’inici de l’activitat fins tant per
este Ajuntament s’accepte expressament la dita declaració. A este efecte serà requisit
indispensable acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel Departament
d’Activitats que acredite que l’interessat ha presentat tota la documentació a què fa referència el
citat Annex IV.
CAPITULE IV
CANVI DE TITULARITAT

Art. 11 Canvi de titularitat
11.1.- La present Ordenança serà aplicable als canvis de titularitat de les activitats qualsevol que
haja sigut el règim d’autorització, excepte les subjectes a Autorització Ambiental Integrada.
Art. 12.- Actuacions de l’interessat davant de l’Administració municipal.
12.1.- En el cas que es pretenga el canvi de titularitat de les activitats regulades en l’article
anterior, el nou titular haurà de comunicar a este Ajuntament la transmissió en el termini d’un
mes des que s’haja formalitzat el canvi i d’acord amb el model que s’inclou Com a Annex V.
12.2.- L’omissió d’algun dels documents requerits en la declaració responsable, tindrà els
mateixos efectes que la no presentació de la comunicació de canvi de titularitat i en
conseqüència, la no legitimació per a l’inici de l’activitat fins tant per este Ajuntament s’accepte
expressament el dit canvi.
CAPITULE V
DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSTITUTIVA VISAT COL·LEGIAL
Art. 13.- Declaració responsable pel tècnic redactor del projecte o director de les obres o
instal·lacions.
13.1.- En els supòsits diferents dels establits en l’article 2 del Reial Decret 1000/2010, el tècnic
redactor del projecte o director de les obres o instal·lacions, haurà de presentar la documentació
tècnica visada pel col·legi professional corresponent o acompanyada de la declaració
responsable que es facilitarà.
13.2.- A este efecte, per l’Ajuntament es definixen el model tipus de formulari de declaració
responsable de tècnic redactor del document, llistat Com a Annex VI.1 a esta Ordenança i el
model tipus de declaració responsable de director d’obres o instal·lacions, llistat Com a Annex
VI.2 a esta Ordenança.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.
Aquells procediments regulats en la present ordenança i iniciats amb anterioritat a la seua
entrada en vigor, podran reconduir-se voluntàriament a les previsions procedimentals de la
mateixa fins al moment del seu atorgament. En cas contrari, es continuaran tramitant d’acord
amb les previsions procedimentals vigents en el moment de la seua sol·licitud.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queden derogades totes aquelles previsions normatives municipals de caràcter procedimental
que contradiguen les previsions de la present ordenança i en especial aquelles previstes en les
normes urbanístiques del PGOU de Riba-roja del Túria, reguladores del tràmit d’atorgament de
llicències d’obres menors que resulten incompatibles amb la mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL.

La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seua publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.
SEGON. Sotmetre la dita modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o
suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el mencionat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat
d’Acord expresse pel Ple.
TERCERO. Publicar el dit Acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança municipal
reguladora de de la declaració responsable per a l’execució d’obres menors, comunicació
ambiental, canvi de titularitat d’activitats i comunicació prèvia a l’obertura d’una instal·lació del
municipi de Riba-roja del Túria en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, entrant en vigor segons el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

3. PROPOSICIONS
PROPOSTA
D’ACORD:
INFORMATIVA

ASSUMPTES

DICTAMINATS

PER

COMISSIÓ

Comisión Inf. de Personal, Cultura y Urbanizaciones
3.1.- 12/2013/PGRU_MOCIÓ
ESTELLES"

EUPV

"HOMENATGE

A

VICENT

ANDRÉS

En/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 la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ HOMENATGE A VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 4 de setembre de 1924 - València, 27 de març de 1993) era un
periodista, escriptor i un dels més importants poetes valencians del segle XX, dels més
reconeguts en la nostra llengua. Considerat el principal renovador de la poesia valenciana
contemporània, d'ell s'ha dit que és el millor poeta valencià des de l'època d'Ausiàs March i Joan
Roís de Corella.
Estellés té una obra diversa i molt extensa. Encara que n'és més coneguda la poesia,
també escrigué novel·les, obres de teatre, guions de cinema i unes memòries. Els temes centrals
de la seua obra són la mort, el sexe i la pàtria, sempre des d'un prisma popular, quotidià, senzill,
directe i, fins i tot, vulgar. Tota la seua obra és difícil de catalogar, ja que algunes obres les
reelaborava a partir de llibres o anotacions privades, com els Manuscrits de Burjassot, Cançoner
o Mural del País Valencià, dels quals només en publicava fragments o aquells poemes que

considerava més adients. Servisca d'exemple Llibre de meravelles, potser la seua obra més
coneguda.
partir dels anys setanta, publica amb més freqüència i rep nombrosos premis. A partir
d'aqueix moment comença a ser reconegut i es publica la seua obra completa, tant en prosa com
la poètica. A més, Estellés és un dels poetes més musicats en la nostra llengua.
Els premis més importants que va rebre són: Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
(1978), la Creu de Sant Jordi (1982), el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes (1990), i la
Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts del Ministeri de Cultura (a títol pòstum)
D'altra banda, des de l'any 2010 es celebra als territoris catalanoparlants la Festa
Estellés i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va editar un CD recopilatori amb motiu de la
declaració de Vicent Andrés Estellés com a Escriptor de l'Any 2012. El Centre del Carme de
València es va afegir als homenatges albergant, fins el mes de febrer, una exposició titulada
"Vicent Andrés Estellés, cronista de records i esperances", que va ser visitada per la consellera
d'Educació, Cultura i Esport.
L'any 2013 ha estat triat per nombroses institucions i associacions per a celebrar-hi
l'Any Estellés i retre-li homenatge, en complir-se el 98 aniversari del seu naixement i els vint
anys de la seua mort.
Esquerra Unida en les Corts Valencianes ha registrat una proposició no de llei on
demana a declarar l'any 2013 Any Estellés, en homenatge a l'escriptor valencià Vicent Andrés
Estellés.
Dictaminado por la Comisión Informativa de 30.4.2013
El Ple per unanimitat de tots els seus membres, acordá:
1.- L'Ajuntament de Riba-roja de Túria farà al llarg d'aquest any un reconeixement
públic municipal en homenatge a la memòria i la figura de l'escriptor Vicent Andrés Estellés.
2.- El Ple aprova que l'acte de reconeixement es faça al Parc Plaça Vicent Andrés
Estellés de Riba-roja de Túria.

Comisión Inf. de Educación, Nuevas Tecnologías, Parques y Jardines
3.2.- 13/2013/PGRU_MOCIÓ EUPV "ENLLUSTRES FORMATIUS"
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 "CICLES FORMATIUS"
Sense cap dubte, l'educació constituís el pilar fonamental del creiximent personal i
laboral de les persones, i del desenvolupament socio econòmic d'una societat.

Des d'Esquerra Unida, apostem ara i sempre per l'educació pública, gratuïta i de
qualitat que contribuixca a formar persones en actituts i aptituts que donen resposta a la
demanda sociolaboral actual i futura dins d'una realitat globalitzada, canviant i complexa.
Els "Cicles Formatius" conformen un recurs valios, i una opció molt vàlida a l'hora de
formar a professionals qualificats en tots els sectors productius, i pensem que ara mes que mai
tenim l'obligació de racionalitzar els recursos per aconseguir una major diversitat de
profesionals lligats en la medida de lo posible als recursos de carácter local o territorial. (Per
eixample, activitas relacionades amb el Parc Natural, o amb l'agricultura, o amb el sector
logistic, etc.).
Son prou els/les estudiants que tenen que eixir fora del municipi a estudiar per que açi
al poble no hi ha suficient oferta formativa, son prou també les persones adultes que demanden
cicles formatius després de traurers el graduat a l'escola de adults.
No tenim una xarxa de transport públic de qualitat que vertebre el nostre municipi amb
la ciutat de València i la seua área metropolitana, per tant, o els costa més diners, o abandonen
els estudis, en els dos casos perdem oportunitats.
Tenim els dos Instituts Públics del municipi tracticament paralitzas per les vesprades,
per tant, sense cap inversión més per part de Conselleria, es podrien utilitzar i fer els "Cicles
Formatius" ademès dels estudis de secundària i bachillerat, rentabilitzant els edificis i les
instalacions, i estalviant-se totes les despeses afegides als transports dels centres deslocalitzats.
Dictaminado por la Comisión Informativa de 30.4.2013.
El Ple per unanimitat de tots els seus membres, acordá:
1.- Demanar al Consell Escolar Municipal, la realització d'un estudi de la quantitat de
persones que tenen que estudiar en altres localitats els cicles formatius, i quines son les
preferències dels/les nostres estudiants.
2.- En cas de tindre prou demanda instar a la Regidora d'Educació a sol-licitar a
Consellería al menys dos cicles formatius en cadascú dels instituts públics locals.

Comisión Inf. de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana y Participación Ciudadana
3.3.- 16/2013/PGRU_MOCIÓ CM COMPREELS MEUS "PER A DEMANAR
l’AUGMENT DE LA VIGILÀNCIA DEL CAMP I DELS COLLITES"
BERNAT GARCIA I SEVILLA, amb DNI 22549196L, PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL COMPROMÍS EN l’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA, a l'empara d'allò
previst la Llei Reguladora dels Bases de Règim Local, el Decret 2568/1986 i el 568/1986 i
Reglament d'Organització i Funcionament del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria (BOP 23/3/2012) presenta al Ple de la Corporació la següent
MOCIÓ per a demanar l'AUGMENT DE LA VIGILÀNCIA DEL CAMP I DELS COLLITES

Al llarg del mes d'abril hem pogut llegir a la premsa que s'han realitzat diverses
reunions entre la Delegada del Govern a la Comunitat Valencina i el Conseller de Governació i
Justícia amb diverses organitzacions agràries com AVA o la Va unir de Llauradors i Ramaders
per a tractar de la vigilància en el camp i previndre el furt dels collites.
Compromís per Riba-roja valora positivament el compromís de la Generalitat de
col·laborar amb 60 agents de policia autonòmica que formaren un Grup de Seguretat a l'Àmbit
Rural per a ajudar a la Guàrdia Civil en la vigilància del Camp i la iniciativa de canviar la
legislació perquè els robatoris de collites valorades en menys de 400 euros passen de ser una
falta a ser un delicte.
Així i tot, pensem que l'esforç és insuficient. El País Valencià te mes de 23,000 km2, i
calç una dotació de mes policia per a vigilar el camp i en este punt el Govern de l'Estat no ha
manifestat cap voluntat. Pensem que calç dissenyar altres sistemes de vigilància que aprofiten la
tecnologia mes moderna i que facen mes eficient la vigilància del camp. Per altra banda, no hem
vist reflectida a la premsa cap referència als ajuntaments quan és, justament, l'administració
local la que millor coneix el territori i particularment el seu terme.
En un sentit semblant s'ha manifestat el president de la Confederació d'Organitzacions
de la Petita i Mitjana Empresa de la Comunitat Valenciana, Juan Manuel Suárez, qui ha
manifestat que l’acords son positius però que considera "insuficient" el nom d'efectius previstos
inicialment per a "arribar amb garanties a tot el territori que s'ha protegir" i sol·licita que
s'augmente el nom d'agents.
Compromís per Riba-roja considera que s'ha d'exigir un compromís major del Govern
de l'Estat, que s'ha de reiterar una oferta de col·laboració del nostre Ajuntament pel millor
coneixement que la nostra Policia Local te del nostre terme municipal i que l'Ajuntament de
Riba-roja ha d'estudiar mètodes per a augmentar l'eficàcia en la vigilància del camp.
Per exemple, és podria posar en marxa una declaració voluntària dels propietaris que
avisarien sobre el dies que tenen previst collir un camp de manera que la policia podria
consultar un llistat i estalviar temps per a controlar la resta de camps.
Es proposa elevar proposta a la Comissió Informativa corresponent per a emissió de dictamen.
Una vegada emés eleve’s proposta d’acord al Ple en els termes següents:
ACORDS
1.
Demanar a la Delegada del Govern en la Comunitat Valenciana que
s'augmente el nom d’agents que és dediquen a la vigilància del camp a la Comunitat
Valenciana.
2.
Reiterar a la Delegació del Govern i a la Conselleria de Governació la
disposició de l'Ajuntament de Riba-roja i de la seua Policia Local per a col·laborar en la
vigilància dels camps del Terme de Riba-roja de Túria lligues el bàs coneixement del
terme que tenen els nostres agents.
3.
Convocar una sessió del Consell Agrari Municipal per a estudiar
mecanismes que milloren l'eficàcia de la vigilància del camp com per exemple
declaracions voluntàries d'activitats o qualsevol proposta del membres del Consell o de
la ciutadania.

Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb a
favorde els Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE el Sr.
García de Coalició Compromís. I amb l’abstenció de els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV.

Comisión Inf. de Hacienda, Sanidad y Medios de Comunicación
3.4.- 17/2013/PGRU_MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR PSOE, EUPV Y CM.
COMPROMÍS "PER A LA SUSPENSIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES
A LES PERSONES AFECTADES PER PROCESSOS D'EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I
DACIÓ DE L'IMMOBLE EN RECOMPENSA DEL DEUTE HIPOTECARI DE
VIVENDES DE RESIDÈNCIA ÚNICA I HABITUAL
Els portaveus dels grups municipals del PSOE, EUPV i Compromís, presenten, com a
consecuencia d´una altra proposta presentada per la Plataforma d´afectats per les Hipoteques
Camp de Túria:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
És un fet manifest que des de l'inici de la crisi i l'augment de la desocupació, centenars
de milers de famílies han arribat a situacions límit que, en molts casos, no els permeten cobrir
les seues necessitats més bàsiques. Segons dades del Consell General del Poder Judicial entre
2007 i 2010, en l'Estat Espanyol, es va registrar una xifra aproximada de 300.000 execucions
hipotecàries. Una realitat que ha anat en augment. Només en els mesos de gener a març del
2012 el número aproximat d'execucions fregava les 25.000. En este context milers de famílies
s'enfronten, no sols a la pèrdua de la seua vivenda, sinó també a una condemna econòmica per a
tota la vida. Una vegada interposada la demanda per part de l'entitat bancària s'inicia el procés
d'execució, enfront del qual només es poden al·legar unes escasses causes taxades d'oposició,
que acabarà amb la subhasta de la vivenda. Quan la subhasta queda deserta, com succeïx en la
majoria de casos des de l'inici de la crisi, l'executant s'adjudica l'immoble per un 60% del valor
de taxació i continua reclamant el deute (principal, interessos i costes judicials) a les persones
en situació d'insolvència i els seus eventuals avalistes. Així, doncs, estes milers de famílies estan
sent condemnades vitalíciament a l'exclusió social i l'economia submergida per una legislació
anòmala, que no té comparació en els països del nostre entorn. Tot açò fa que les conseqüències
de la crisi es carreguen sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari mentres les entitats
financeres, en gran manera responsables d'esta, reben ajudes milionàries sense assumir cap
responsabilitat. Fet del tot inadmissible en un Estat autodenominat social i democràtic de dret
per la seua Constitució. A vegades, algunes d'estes famílies aconsegueixen evitar la condemna
financera forçant que el banc accepte la vivenda com a dació en pagament i que amb la seua
recepció cancel·le el deute. Tant si açò es produïx com si s'arriba a l'execució, quan el banc
s'adjudica l'immoble qui perd la seua vivenda ha d'abonar l'impost sobre l'increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (d'ara en avant IIVTNU) , també conegut com a Plusvàlua,
al seu ajuntament. Al produir-se una transmissió d'un terreny urbà a títol onerós es dóna lloc al
fet imposable i el transmetent (executat o donatari) es converteix en subjecte passiu d'acord
amb l'article 106.1.b del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora d' Hisendes Locals (d'ara en avant LRHL). Vista la situació en què es troben les
famílies que pateixen estos processos estes haurien de ser objecte d'una especial atenció en
l'àmbit de les polítiques públiques i no les obligades a suportar un tribut, l'import del qual és

prou substanciós en la majoria dels casos i de difícil assumpció donades les seues
circumstàncies. El Reial Decret Llei 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors
hipotecaris sense recursos, va addicionar un punt 3 a este article 106 que va establir un canvi en
el subjecte passiu en el tribut en qüestió pel qual en els casos de dació en pagament el subjecte
passiu substitut passa a ser l'entitat adquirent sense possibilitat de repercutir. Ara bé este Reial
Decret exigeix unes condicions molt restrictives, tant quant a l'hipotecat que transmet com al
preu màxim d'adquisició de l'immoble, que fan que normalment este canvi en el subjecte passiu
no es produïsca. Per açò, en la generalitat dels supòsits, donataris i executats resulten obligats a
la liquidació de l'impost a pesar d'haver perdut la seua vivenda i no haver experimentat, de
facto, cap increment de valor en el seu patrimoni, element constitutiu del fet imposable de la
Plusvàlua, d'acord amb l'article 104 de la LRHL. De tot el que s'exposa anteriorment s'arriba a
la determinació que en estos supòsits la liquidació de l'IIVTNU constituïx un cas flagrant
d'injustícia tributària.
El Pleno por unanimidad de todos sus miembros y con el voto favorable de los Sres/as,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP, Sr. García de Coalició Compromís y Sr. Alcalde y con la abstención de los Sres/as, Raga,
Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, y Gómez PSOE y los Sres/sa Folgado y Gómez de
EUPV, adoptó el siguiente acuerdo:
Primer.- Partint de les dades objetives, que es troben en este Ajuntament, sobre els
afectats per dació en recompensa de deutes de la seua vivienda única i habitual, desde gener de
2013, tal qual vénen reclamant desde la Plataforma d´Afectats, atorgar previ estudi
d´oportunitat i legalitat pel personal técnic competent, i en el marc de la Comissió de
Desnonament deste Ajuntament, les ajudes económiques suficients per a pal.liar els perjuís
económics que es pogueren derivar.
Segon.- Iniciar els tràmits administratius per a la redacció i aprobació de kes bases
iportunes de subvenció económica per a cobrir estes situacions.
Tercer.- Compromís de l équip de govern de consignar en el pressupost de 2'013,
l´aprobació del qual ès imminent, partida presupuestària suficient i adequada, per atendre a les
dites prioritats.
Cuarto. Fer pública l´aprovació d´aquesta ajuda ales entitats municipals, associacions,
veïnals, culturals i esportives del municipi perqué en preguen coneixement els veins i veines de
la localitat.
El Ple per unanimitat de tots els seus membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre,
Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, Sr.
García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde i amb l’abstenció dels Srs/as, Raga, Luján, López,
Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV, va adoptar
l’acord següent:
Primer.- Partint de les dades objetives, que es troben en este Ajuntament, sobre els
afectats per dació en recompensa de deutes de la seua vivienda única i habitual, desde gener de
2013, tal qual vénen reclamant desde la Plataforma d´Afectats, atorgar previ estudi
d´oportunitat i legalitat pel personal técnic competent, i en el marc de la Comissió de
Desnonament deste Ajuntament, les ajudes económiques suficients per a pal.liar els perjuís
económics que es pogueren derivar.

Segon.- Iniciar els tràmits administratius per a la redacció i aprobació de kes bases
iportunes de subvenció económica per a cobrir estes situacions.
Tercer.- Compromís de l équip de govern de consignar en el pressupost de 2'013,
l´aprobació del qual ès imminent, partida presupuestària suficient i adequada, per atendre a les
dites prioritats.
Cuarto. Fer pública l´aprovació d´aquesta ajuda ales entitats municipals, associacions,
veïnals, culturals i esportives del municipi perqué en preguen coneixement els veins i veines de
la localitat.

Comisión Inf. de Patrimonio, Turismo, Fomento Económico y Comercio
3.5.- 18/2013/PGRU_- MOCIÓN PSPV-PSOE RELATIVA A LA ¿PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ELS EFECTES DE LA
REFORMA LOCAL ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS¿
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ELS EFECTES
DE LA REFORMA LOCAL ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El passat 15 de febrer de2013, el Consell de Ministres va aprovar I'Avantprojecte de Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de I'Administració local, que posa en perill la base del
municipalisme i del model que ha garantit la cohesió social del nostre país durant els últims 30
anys.
La reforma plantejada pel Govem suposa un canvi profund en l'organització del Sistema
Públic dels Serveis Socials, que afecta al repartiment i la rellevància de I'Administració Local en
el conjunt de les actuacions de I'Estat, desposseint-la de totes les seues facultats d'acció en este
à'mbit, u dels més importants per a construir una comunitat i on és essencial la proximitat per a
la prestació dels serveis.
El Govern pretén fer-ho, a més, en un moment en què les xifres de pobresa a Espanta
són cada dia més dramàtiques. En I'actualitat,l de cada 5 persones viuen al nostre país per baix
del llindar de pobresa. D'entre ells, més de 2 milions són xiquets, com ha denunciat UNICEF. Ja
hi ha 3 milions de persones en una situació de pobresa extrema. Fins i tot viure en la pobresa
malgrat tenir una feina, un sou, és una circumstància en augment a Espanya segons el primer
informe sobre la desigualtat a Espanya presentat recentment per la Fundació Alternatives. En
un context com I'actual, cal potenciar els serveis als quals la ciutadania recorre en primer lloc
per obtindre informació i atenció social i laboral. I esta primera atenció es realitza de manera
habitual en els serveis socials municipals, a més de per les ONG d'acció social.
Concretament, el Govern del PP pretén reduir enormement les funcions de prestació
dels serveis socials i de promoció i reinserció social dels consistoris a la mera "avaluació i
informació de situacions de necessitat social, i I'atenció immediata a persones en situació o risc
d'exclusió social", desnaturalitzarfi per complet el sistema actual. Sense dubte, el Govern central

està menyspreant tant la trajectòria històrica del sistema de serveis socials, com la legislació
sectorial que els concreta i desenvolupa en el conjunt de les comunitats autònomes al llarg dels
darrers 25 anys, passant per damunt d'esta realitat consolidada en les actuals 17 Lleis de Serveis
Socials autonòmiques, elaborades amb I'impuls i l'aprovació parlamentària de pràcticament
totes les forces polítiques.
De dur-se a terme en els termes plantejats en I'Avantprojecte, la reforma implicaria el
tancament de molts serveis i I'acomiadament del personal qualificat (treballadors i educadors
socials) que fins ara treballava en els ajuntaments. Segons l'última memona del Pla Concertat de
Prestacions Bàsiques de Serveis Socials de les Corporacions Locals publicada pel Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, corresponent a l'any 2010, un 98% de la població espanyola té
disponibilitat d'accés als serveis socials de proximitat . La creació de llocs de treball ha segut
realment significativa, afectant, actualment, a més de 50.000 persones, i amb este esforç
pressupostari i de recursos humans s'ha pogut atendre gairebé 7 milions de persones.
També es marginaria als ciutadans que viuen en el medi rural en eliminar qualsevol
servei social dels pobles amb menys de 20.000 veïns (fins i tot els serveis socials d'assistència
immediata deixen de ser de caràcter obligatori en els municipis menuts) en nom d'una pretesa
major rendibilitat, i traspassar les competències directament a les diputacions provincials.
El cert és que en la reforma local del PP s'endevina l'anhel privalitzador dels serveis
socials a I'esmentar explícitament I'objectiu "d'afavorir la iniciativa econòmica privada evitant
intervencions administratives desproporcionades". De fet, el text de I'avantprojecte consagra
una visió exclusivament economicista de les funcions mateixes de l'Estat, i en especial de les
entitats locals, en citar I'estabilitat pressupostària com a principi rector que ha de presidir les
actuacions de totes les administracions públiques en comptes de situar la atenció als ciutadans i
ciutadanes i la qualitat en la prestació de serveis en el centre de la reforma.
Es proposa elevar proposta a la Comissió Informativa corresponent per a emissió de dictamen.
Una vegada emés eleve’s proposta d’acord al Ple en els termes següents:
1.- Reafirmar I'autonomia municipal entesa com la capacitat de decisió en tots els
àmbits de la vida ciutadana, sense perjudici de la necessària coordinació de competències entre
administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.
2.- Defensar i potenciar la xarxa pública de Serveis Socials d'Atenció Primària, que ha
demostrat aI llarg del temps la seua capacitat per arribar als que més ho necessiten, així com
l'eficiència del seu treball ilacapacitat de generar ocupació.
3.- Demanar, per tant, la retirada per part del Govern de I'Avantprojecte de Llei per a la
racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
4.- Traslladar este acord al Govern d'Espanya, el Consell de la Generalitat als grups
polítics del Congrés i de les Corts i a la Junta de Govern de la FEMP.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb a favor

de els Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE,
Folgado i Gómez d’EUPV i Sr. García de Coalició Compromís.

els Srs/sa

Comissió Inf. de Servicis Públics, Dona, Transport i Comunicacón Viària i Règim Jurídic
3.6.- 19/2013/PGRU_- MOCIÓ PSPV-PSOE SOBRE ¿PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DEL
REGISTRE CIVIL¿.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL
PRIVATITZACIÓ DEL REGISTRE CIVIL

SOCIALISTA

CONTRA

LA

Exposició de motius:
El Ministeri de Justícia esta estudiant la modificació de la Llei del Registre Civil, i ha fet
públic un esborrany de Projecte de Llei que pretén, entre altres canvis, els següents:
1.- Tindran la consideració d’Encarregats de les Oficines del Registre Civil els Registradors de la
Propietat i Mercantils, els que realitzaran en les seues oficines tots els tràmits propis d’este
servici que actualment es presta gratuïtament des de l’administració pública.
2.- Els registres tindran un àmbit d’actuació provincial. Res es diu de les poblacions més
xicotetes, en les que actualment hi ha jutjats de pau, que deixaran de realitzar els actes propis
del registre civil. Açò suposarà un verdader inconvenient per als ciutadans residents en
poblacions xicotetes i allunyades de les capitals de província (o grans poblacions que compten
amb registrador de la propietat), que hauran de desplaçar-se desenes de quilòmetres per a
realitzar tràmits essencials com la inscripció d’un naixement o la sol·licitud d’una partida de
defunció.
3.- S’amplien els fets i actes inscriptibles. Junt amb els actes d’inscripció i certificació que
actualment es realitzen en els registres civils (naixement, defunció, fe de vida, matrimonis, etc)
s’incorporen els següents:
* La representació voluntària de les persones físiques, inclosos els apoderaments preventius, la
seua modificació i revocació.
* El domicili i la direcció a efectes de les notificacions que legal i Reglamentàriament es
determinen.
* Los assegurances de vida i accidents, Plans de Pensions, segurs de Decés i la resta de que la
Llei determine.
* Los testaments atorgats i la resta d’actes d’última voluntat que Legal o reglamentàriament es
determinen.
4.- A més, Ios matrimonis en forma civil se celebraran davant de notari, els que realitzarantotes
les gestions necessàries per a la seua autorització.

5.- Els Registradors de la Propietat i Mercantils i els notaris, sufragaran íntegrament els costos
derivats de la prestació del servici públic del Registre Civil, incloent-hi els seus honoraris, per
mitjà de l’aplicació dels corresponents aranzels. En conseqüència tots els ciutadans hauran de
pagar un aranzel al Registrador de la Propietat o Notari, per les partides de naixement,
defunció, matrimoni i tot tipus d’actes que actualment són gratuïts i que afecten l’esfera més
íntima de drets i voluntats dels ciutadans. Si tenim en compte que odos els ciutadans fem ús
d’este Servici diverses vegades al llarg de la nostra vida, açò suposarà un increment innecessari i
injustificat per a les nostres ja malparades butxaques.
En este ESBORRANY, lògicament, no s’establixen les quanties dels ARANZELS A
COBRAR, però de tots és sabut que no es caracteritzen precisament per ser econòmics. El que
ha sigut un servici públic per a tots els ciutadans acabarà sent un negoci per a uns pocs.
6.- Cal recordar que el Registre Civil ha sigut un servici públic i gratuït per a tots els ciutadans
des de 1870, i que va ser modernitzat en 2011 amb la digitalització de tots els llibres del registre
és de l’any 1950, la qual cosa va suposar una inversió de 129 milions d’euros, millorant la
qualitat d’este servici que, en l’actualitat, és un dels millor valorats dins de l’Administració de
Justícia. Ara, després d’esta inversió pública, es pretén transferir el Registre Civil els
registradors de la Propietat, i el manteniment del cost del servici directament en la butxaca del
ciutadà.
Dictaminat per la Comissió Informativa de data 30.4.2013.
Es proposa elevar proposta a la Comissió Informativa corresponent per a emissió de dictamen.
Una vegada emés eleve’s proposta d’acord al Ple en els termes següents:
1º.- Manifestar el rebuig davant de la pretensió del Govern de privatitzar el Registre Civil i de
transferir la seua gestió als Registradors de la Propietat i Notaris.
2º.- Expressar la nostra oposició a què el ciutadà haja de pagar per un servici que, des de fa 150
anys, es ve realitzat de forma pròxima, pública i gratuïta.
3º.- Decidir la remissió d’un comunicat al Sr. Ministre de Justícia, Transport a què de marxa en
les seues pretensions de privatitzar els Registres Civils i sol·licitant que continuen sent un
servici públic i de qualitat.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb a favor
de els Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE, els Srs/sa
Folgado i Gómez d’EUPVi Sr. García de Coalició Compromís.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA NÚM. 811 a 1094/2013.
El Ple es va donar per assabentada .

4. PART D’INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN. (PRECS I
PREGUNTES).

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr . President es va alçar la sessió sent les 16:50
hores del mateix dia de la seua iniciació.

