ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
PLE EL DIA 07 DE NOVEMBRE DEL 2016
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d'Actes de l'Ajuntament
07 de novembre del 2016
17:30

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

Partitit Popular

Ciutadans

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

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

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafel Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Pucho

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Regidors absents: Cap
Actua com a Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d'Actes de l'Ajuntament,
el dia 7 de novembre del 2016, sent les 17'30 hores, es van reunir en primera convocatòria i
davall la Presidència del Sr. Alcalde D. Roberto Raga Gadea assistit de la Secretària Ylenia
Díaz Morán, els senyors regidors que s'indica, havent-hi excusat la seua assistència els que
així mateix s'assenyala.
Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes
consignats en l'Orde del Dia.

1.- Aprovació de l'acta del Ple ordinari de data 10/10/2016.
Per l'Alcaldia se sotmet a votació l'aprovació de l'acta de la sessió del dia 10 d'octubre
del present l'esborrany del qual ha sigut remés amb anterioritat als membres de la Corporació.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, acorda aprovar l'acta de data 10/10/2016.

CONSELLS SECTORIALS
Per part del regidor de l'àrea, Sr. Gómez Sánchez es proposa que es debaten conjuntament
tots els punts relatius a la creació de Consells Sectorials i aprovació dels seus respectius
Reglaments, amb independència que després es procedisca a la votació de cada punt per
separat.
Esta proposta és acceptada per la resta de la Corporació.
Inicia el debat el Sr. Rafa Gómez Sánchez el qual explica els distints Consells Sectorials
l'aprovació dels quals s'eleva al Ple. Així mateix, durant la seua intervenció proposa una
modificació en el títol del Consell Sectorial previst en el punt 7 als efectes d'afegir “de mobilitat”,
quedant redactat el nom del Consell de la manera següent: “Consell Sectorial de medi ambient,
mobilitat, canvi climàtic, desenvolupament sostenible i rural”.
A continuació intervé la Sra. Mº Jose Ruíz que manifesta que votarà a favor de tots els
Reglaments excepte en el Consell de la Infància que s'abstindran atés que no tenen molt clar la
seua regulació. No tenen clar el seu propi funcionament ni la seua integració en el Consell del
Vaig poblar,
Amb el seu vot a favor vol donar un vot de confiança i espera que siga verdaderament per a
fomentar i facilitar la participació ciutadana. Ells ja van dir que en aquelles decisions que
repercutisquen positivament en el poble de Riba-roja ells estarien a favor.
A continuació sol·licita la paraula el Sr. Rubén Ferrer el qual manifesta que està a favor d'estos
consells de participació però que volen presentar una esmena. Considera que potser serà
complicat posar en marxa tots els Consells però crega que es tracta de quelcom molt positiu.
Considera que es tracta d'un gran pas cap avant i que per això estem d'enhorabona. Si bé, fa
menció a què li agradaria que s'haguera creat el Consell de Cultura que fóra diferent del de
Festes .i tradicions.
Així mateix proposa 2 esmenes que desitja siguen votades per separat:
Esmena 1
Conjunta a tots els articles 9 dels reglaments de participació següents:
AL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
“CONSELL DE VAIG POBLAR”
AL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL DE LA INFÀNCIA I
L'ADOLESCÈNCIA.
AL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL BENESTAR SOCIAL,
SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I CONVIVÈNCIA.
AL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL D'ESPORTS
AL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL ECONÒMIC I SOCIAL AL
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT, CANVI
CLIMÀTIC, DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I RURAL
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL DE FESTES I TRADICIONS
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL DE JOVENTUT
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL TERRITORIAL
On posa:
L'orde del dia i la convocatòria es publicarà en els distints mitjans municipals a fi que puga
assistir gent interessada a donar la seua opinió, amb la sol·lictud prèvia, en un termini mínim de
48 hores abans de la celebració del Consell, per mitjà d'instància en el registre d'entrada.
Proposem que pose:
Les reunions del Consell seran obertes permetent-se l'accés lliure del públic mentres
l'aforament del lloc de reunió ho permeta. L'orde del dia i la convocatòria es publicarà en els
distints mitjans municipals a fi que puga assistir gent interessada a donar la seua opinió i fer
propostes en els torns i forma que establisca el propi Consell, deixant en qualsevol cas i com a
mínim, un torn al final de l'orde del dia per a això.

Esmena 2
Conjunta a tots els articles 6 dels reglaments de participació següents:
AL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
“CONSELL DE VAIG POBLAR”
AL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL DE LA INFÀNCIA I
L'ADOLESCÈNCIA.
AL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL BENESTAR SOCIAL,
SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I CONVIVÈNCIA.
AL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL D'ESPORTS
AL REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL ECONÒMIC I SOCIAL AL
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT, CANVI
CLIMÀTIC, DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I RURAL
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL DE FESTES I TRADICIONS
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL DE JOVENTUT
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL SECTORIAL TERRITORIAL
Article 6.- La Vicepresidència.
On posa:
El Vicepresident/a serà designat pel Ple d'entre els membres de la Corporació. Per a la dita
designació el quòrum exigible serà la majoria simple.
Proposem que pose:
El Vicepresident/a serà designat pel Ple d'entre els vocals del Consell membres de la
Corporació. Per a la dita designació el quòrum exigible serà la majoria simple.
A continuació intervé la Sra Maite Ruiz que expressa que ells també estan d'enhorabona ja
que una de les primeres propostes de Ciutadà van ser els fòrums ciutadans i també considera
que seria convenient un Consell de Cultura. Així mateix espera que les reunions dels Consells
siguen productives.
Finalment intervenen el Sr. Miquel Castillo i posteriorment el Sr. Gómez Muñoz els quals
també es manifesten a favor de la creació dels Consells Sectorials, Per part del Sr. Castillo es
manifesta el compromís de crear també el Consell de Cultura. I per part del Sr. Gómez es fa
insistència en què estos Consells i el foment de la participació és el que està demandant la
gent i poden contribuir a acostar la ciutadania a la classe política.
En el segon torn de paraula el Sr. Gómez Sánchez assenyala que és cert que cal crear un
Consell de Cultura però també és cert que s'ha fet un esforç enorme per a crear nou Consells
sectorials. Així mateix, explica el per què no acceptarà les esmenes del Grup Riba-roja és pot.
La Sra Mº José Ruiz diu que tant si s'accepten les esmenes com si no ells votaran a favor i
manifesta la seua conformitat a què els Consells siguen públics i que puguen intervindre el
públic en els mateixos com es fa en el Ple. Finalment tanca el debat el proponent, Sr. Gómez
Sánchez el qual crega que és un gran avanç i un salt qualitatiu la creació d'estos Consells i
reitera l'agraïment a tots els Grups Polítics pel seu suport.
Amb caràcter previ a la votació de cada un dels punts es procedix a sotmetre a votació les
esmenes presentades per Riba-roja Pot
En l'esmena núm. 1, el Ple per 10 vots a favor (3 de Riba-roja Pot i 7 del PP) i 12 en contra (6
PSOE, 2 COMPREELS MEUS, 2 CIUTADANS I 1 EUPV) va acordar rebutjar la dita esmena.
En l'esmena núm. 2, el Ple per 3 vots a favor de Riba-roja Pot i 18 en contra ( 7 PP, 6 PSOE, 2
COMPREELS MEUS, 2 CIUTADANS I 1 EUPV, va acordar rebutjar la dita esmena.

2.- 725/2016/AC_ACUERDO RELATIU A LA CREACIÓ DEL CONSELL TERRITORIAL I A
L'APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIU:

El CONSELL SECTORIAL TERRITORIAL de Riba-roja de Túria, que es constituïx i
integra dins de l'estructura institucional de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria en la seua àrea
d'urbanitzacions i barris, és L'agrupació d'esforços i interessos en benefici dels nostres
veïns/es a fi de treballar d'una forma coordinada de millores que redunden en el col·lectiu veïnal
de Riba-roja de Túria.
És la voluntat i el compromís de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria a través de la
Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència i de tot el col·lectiu ciutadà representat en
el present estatut, de donar veu a les associacions veïnals i d'impulsar este sector vertebrador
tan important per al nostre municipi, per a atorgar-li este present estatut.
Els consells territorials són una aposta decidida per part de l'equip de govern, per
impulsar la Participació Ciutadana activa i directa, així com la consulta, informació i proposta
sobre l'actuació municipal.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, ACORDA:
PRIMER: La creació del Consell Territorial, la finalitat de la qual serà canalitzar la participació
dels ciutadans i ciutadanes de Riba-roja.
SEGON: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell Territorial on es contempla la
composició, organització i funcionament de tal consell.
TERCER: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies
per a la presentació de reclamacions o suggeriments.
QUART: En el cas que no presenten reclamacions s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins
llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text íntegre en el butlletí oficial de la província
de València entrant en vigor als quinze dies de la seua publicació.

3.- 726/2016/AC ACORD RELATIU A LA CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE LA
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, I APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIU:
El CONSELL SECTORIAL DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. De Riba-roja de Túria,
que es constituïx i integra dins de l'estructura institucional de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
en la seua àrea d'Educació, obeïx al compromís per a unificar esforços i interessos en benefici
de les nostres generacions futures de Riba-roja de Túria.
La Constitució Espanyola en l'article 9.2 establix que correspon als poders públics facilitar la
participació ciutadana, en la vida política, econòmica, cultural i social.
La convenció sobre els drets del xiquet, adaptada per Nacions Unides en 1989 i ratificada per
Espanya en 1990, arreplega el dret dels xiquets i xiquetes a ser oïdes i tinguts en compte en
tots els assumptes que li concernixen. El reconeixement dels xiquets i xiquetes com a subjectes
del dret a participar de forma efectiva en distints àmbits es troba explícit en els articles de la
convenció compresos entre el 12 i el 17:
• Article 12: L'opinió del xiquet i de la xiqueta.
Article 13: La llibertat d'expressió.
Article 14: La llibertat de consciència, pensament i religió.
Article 15: La llibertat d'associació.
Article 16: Protecció en la vida privada.
Article 17: L'accés a una informació adequada.

La ratificació de la convecció obliga al seu compliment i per això els distints nivells de
l'administració han anat adequant progressivament el sistema d'atenció social a la infància i
adolescència als principis que establix. També des de l'administració local s'ha de treballar
intensament a favor d'estos drets. A partir de la convenció, les distintes legislacions estatals i
autonòmiques van ser integrant en les seues legislacions el contingut d'estos articles.
La llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, modificació parcial del
Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil establix una àmplia sèrie de drets en el Títol I:
• Article 4: Dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.
Article 5: Dret a la informació.
Article 6: Dret a llibertat ideològica.
Article 7: Dret de participació, associació i reunió.
Article 8: Dret a la llibertat d'expressió.
Article 9: Dret a ser oïda.
Per la seua banda la LLEI 12/2008, de 3 de juliol, de protecció integral de la infància i
l'adolescència de la Comunitat Valenciana, establix un ampli articulat en de dret i garanties.
Entre els principis bàsics que pretén desenvolupar este reglament està; Entendre la
participació com el procés central que presidisca tot el succeir de la vida municipal i impulsar de
manera especial la participació de les generacions futures. Un mer instrument que contribuirà a
fer efectiva la participació, però que per descomptat, no l'esgota en si mateix.
El Ple per 14 vots a favor (6 PSOE, 3 Riba-roja Pot, 2 Compreels meus, 2 Ciutadans i 1
EUPV), i amb l'abstenció de 7 vots del PP, va acordar:
PRIMER: La creació del Consell Sectorial de la Infància i Adolescència la finalitat de la qual
serà canalitzar la participació dels ciutadans i ciutadanes de Riba-roja.
SEGON: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell Sectorial de la Infància i
Adolescència on es contempla la composició, organització i funcionament de tal consell.
TERCER: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies
per a la presentació de reclamacions o suggeriments.
QUART: En el cas que no presenten reclamacions s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins
llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text íntegre en el butlletí oficial de la província
de València entrant en vigor als quinze dies de la seua publicació.

4.- 727/2016/AC_ACUERDO RELATIU A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR
DEL CONSELL SECTORIAL DE BENESTAR SOCIAL, SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I
CONVIVÈNCIA.
EXPOSICIÓ DE MOTIU:
El CONSELL SECTORIAL DE BENESTAR SOCIAL, SOLIDARITAT I CONVIVÈNCIA I
COOOPERACIÓN de Riba-roja de Túria, que es constituïx i integra dins de l'estructura
institucional de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria en la seua àrea de Servicis Socials, és
L'agrupació d'esforços i interessos en benefici dels nostres veïns/es a fi de treballar d'una
forma coordinada de millores que redunden en el col·lectiu veïnal de Riba-roja de Túria.
El desenvolupament social, econòmic i cultural del nostre municipi exigix de la participació
activa de totes les forces socials, de les persones i en particular, de les organitzacions socials.
La participació ciutadana és un procés d'interacció en què la ciutadania disposa d'espais per a
expressar els seus problemes i poder participar en la solució d'ells.

D'altra banda, la superació de les desigualtats i la consecució d'una societat més justa i
solidària dins del marc de la convivència, són objectius que han d'estar presents en el
desenvolupament de tota acció social.
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, conscient de la realitat social dels seus veïns/es, tenint en
compte l'actual situació de crisi econòmica i en atenció a tota la població i especialment als
sectors més desfavorits, entén que les línies que ha d'orientar la seua política social han d'estar
sustentades en els principis d'igualtat, universalització i participació.
En este context es crega el Consell Sectorial de Servicis Socials, que afavorirà la coordinació
entre els Servicis Socials Municipals i les distintes entitats, grups o associacions, sense ànim
de lucre i amb àmbit d'actuació en l'acció social del municipi, en una relació dinàmica i
democràtica.
En este sentit, l'Ajuntament constituïx l'eix principal de l'acció, a què contribuïxen els esforços i
compromisos dels grups i col·lectius integrants d'este Consell Municipal, reconeixent-se-li al
mateix el seu caràcter d'instrument més idoni per a la supervisió i anàlisi dels recursos públics
disponibles i que incidixen, des dels Servicis Socials, sobre el seu territori i per als seus
ciutadans.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, ACORDA:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell Sectorial de Benestar Social,
Solidaritat, Convivència i Cooperació on es contempla la composició, organització i
funcionament de tal consell.
SEGON: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies per
a la presentació de reclamacions o suggeriments.
TERCER: En el cas que no presenten reclamacions s'entendrà definitivament aprovat l'acord
fins llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text íntegre en el butlletí oficial de la
província de València entrant en vigor als quinze dies de la seua publicació.

5.- 728/2016/AC ACORD RELATIU A LA CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL
D'ESPORTS I A L'APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIU:
La Constitució espanyola, En l'Article 9.2, establix que correspon als poders públics
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra
siguen reals i efectives, remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i
facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
Així mateix, l'art. 130 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, establix que el Ple de la
Corporació podrà acordar l'establiment de Consells Sectorials, la finalitat del qual serà la de
canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes
municipals.
De forma paral·lela, no cal reflexionar en excés sobre l'evidència de la importància de la
pràctica esportiva en la societat actual. Esta evidència es manifesta en múltiples dimensions de
pràctica, que comprenen des de l'activitat lliure i espontània, fins a l'àmbit esportiu més reglat i
organitzat que existix: el competitiu. Al mig es desembolica un ampli espectre de formes de
pràctica, inclús passives, com és el cas del mer espectador, que d'una manera o d'una altra
aconseguixen a la pràctica totalitat de la població.

Esta importància situa a l'esport com un fenomen social de primera magnitud la
rellevància del qual no passa desapercebuda per a les Administracions, i que oferix, a més, dau
el seu ampli impacte social, un terreny perfecte per al desenvolupament de les pràctiques de
participació ciutadana impulsades des d'esta Administració.
Des d'esta perspectiva, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria considera necessària la
creació d'un Consell Sectorial d'Esports que servisca de llit a les aspiracions participatives de la
comunitat veïnal en este àmbit, i servisca de punt de trobada de les inquietuds i demandes
ciutadanes relacionades amb l'esport.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, ACORDA:
PRIMER: La creació del Consell Sectorial d'Esports la finalitat de la qual serà canalitzar la
participació dels ciutadans i ciutadanes de Riba-roja.
SEGON: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell Sectorial d'Esports on es
contempla la composició, organització i funcionament de tal consell.
TERCER: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies
per a la presentació de reclamacions o suggeriments.
QUART: En el cas que no presenten reclamacions s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins
llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text íntegre en el butlletí oficial de la província
de València entrant en vigor als quinze dies de la seua publicació.

6.- 729/2016/AC_ACUERDO RELATIU A LA CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL
ECONÒMIC I SOCIAL, I A L'APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIU:
La Constitució Espanyola de 1978, ja en el seu Preàmbul, proclama la voluntat de
l'Estat Espanyol d'establir una societat democràtica avançada i, per això, els poders públics
facilitaren, tal com es reconeix en l'article 9.2. "la participació de tots els ciutadans en la vida
política, econòmica, cultural i social
D'altra banda la Llei reguladora de les Bases del Règim Local establix en l'article 1.1.
que "els Municipis són entitats bàsiques de l'organització territorial de l'Estat i llits immediats de
participació ciutadana en els assumptes públics, que institucionalitzen i gestionen amb
autonomia els interessos propis de les corresponents col·lectivitats."
En conclusió, la participació en els assumptes públics és un dret ciutadà i una obligació
dels poders públics fer-la possible. El sistema legal de concreció competencial de l'autonomia
local definix als Ajuntaments com a llits immediats de participació ciutadana i arreplega este
imperatiu constitucional establint per a facilitar el seu exercici la possibilitat que es creuen
òrgans de participació ciutadana en l'organització municipal.
No obstant, sent este un gran pas per a la implicació de la ciutadania en la gestió
municipal, el desenvolupament local i la promoció econòmica requerix facilitar canals i
instruments adequats a tots els actors que intervenen en els processos socioeconòmics locals.
En l'elaboració de les polítiques públiques, i sobretot la que tenen un contingut socioeconòmic,
és imprescindible la cooperació publicoprivada, a fi d'aconseguir la màxima eficàcia amb les
seues aportacions.
La creació del Consell Sectorial Econòmic i Social de Riba-roja de Túria dóna resposta
a la voluntat municipal de dotar-se d'una instància de participació, amb la finalitat d'integrar al
conjunt d'agents econòmics i socials entorn de l'objectiu comú d'impulsar de forma
consensuada les principals línies de reactivació econòmica del municipi. D'altra banda, el
Consell Sectorial Econòmic i Social de Riba-roja de Túria ha de representar un instrument vàlid

d'anàlisi crítica de l'evolució socioeconòmica local que permeta elevar el nivell d'informació i
coneixement de la realitat i problemàtica del municipi.
Per tot l'anterior, amb la finalitat de vehicular formalment la participació dels agents
socioeconòmics i aconseguir l'ampliació de la capacitat municipal de diàleg, integració i
consens, garantint un nivell mínim de relacions estables entre Administració local i els sectors
econòmics i socials, es redacta el següent Reglament regulador de les funcions, composició,
òrgans i funcionament del Consell Sectorial Econòmic i Social de Riba-roja de Túria
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, ACORDA:
PRIMER: La creació del Consell Sectorial Econòmic i Social la finalitat de la qual serà
canalitzar la participació dels ciutadans i ciutadanes de Riba-roja.
SEGON: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell Sectorial Econòmic i Social on es
contempla la composició, organització i funcionament de tal consell.
TERCER: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies
per a la presentació de reclamacions o suggeriments.
QUART: En el cas que no presenten reclamacions s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins
llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text íntegre en el butlletí oficial de la província
de València entrant en vigor als quinze dies de la seua publicació.

7.- 730/2016/AC_- ACORD RELATIU A LA CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE MEDI
AMBIENT, MOBILITAT, CANVI CLIMÀTIC, DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I RURAL I
A L'APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIU:
El CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT, MOBILITAT, CANVI CLIMÀTIC,
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I RURAL de Riba-roja de Túria, que es constituïx i
integra dins de l'estructura institucional de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria en la seua àrea
de Medi Ambient, obeïx al compromís per a unificar esforços i interessos en benefici del nostre
entorn natural i paisatgístic de Riba-roja de Túria.
El Consell Sectorial de Medi Ambient de Riba-roja de Túria és un òrgan consultiu en
temes mitjà ambientals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
El consell té com a fi promoure, suggerir, o propiciar accions que perseguisquen una
millora de les qualitats mitjà ambientals del municipi, del nostre entorn natural i medi rural a
través de la participació en el mateix d'organitzacions, associacions ciutadanes, així com de
persones de reconegut prestigi en matèria mitjà ambiental i de la millora de la qualitat de vida i
l'increment de l'habitabilitat i la sostenibilitat del municipi de Riba-roja de Túria.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, ACORDA:
PRIMER: La creació del Consell Sectorial del Medi Ambient, Mobilitat, Canvi Climàtic,
Desenvolupament Sostenible i Rural la finalitat de la qual serà canalitzar la participació dels
ciutadans i ciutadanes de Riba-roja.
SEGON: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell Sectorial de Medi Ambient,
Mobilitat, Canvi Climàtic, Desenvolupament Sostenible i Rural on es contempla la composició,
organització i funcionament de tal consell.
TERCER: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies
per a la presentació de reclamacions o suggeriments.

QUART: En el cas que no presenten reclamacions s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins
llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text íntegre en el butlletí oficial de la província
de València entrant en vigor als quinze dies de la seua publicació.

8.- 731/2016/AC_ACUERDO RELATIU A LA CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE
FESTES I TRADICIONS, I A L'APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIU:
El CONSELL SECTORIAL DE FESTES I TRADICIONS LOCALS de Riba-roja de Túria,
que es constituïx i integra dins de l'estructura institucional de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
en la seua àrea de festes, obeïx al compromís per a unificar esforços i interessos en benefici
de la celebració de les Festes i de les nostres tradicions locals de Riba-roja de Túria.
És la voluntat i el compromís de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria a través de la
Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència i de tot el col·lectiu ciutadà representat en
el present estatut, de donar veu a les diferents associacions locals i d'impulsar este sector tan
important i dinamitzador del nostre municipi per a atorgar-li este present estatut.
La necessitat un treball en equip i coordinat de totes les nostres associacions lúdiques
festives i tradicionals, ens ha portat a treballar de forma conjunta a fi de la col·laboració i
coordinació des dels diferents sectors associatius. Les nostres tradicions són el reflex de
l'herència rebuda dels nostres pares i mares que ens van deixar per a també mantindre,
recuperar-les i donar-los la importància que es mereixen, conservant-les durant el pas del
temps.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, ACORDA:
PRIMER: La creació del Consell Sectorial de Festes i Tradicions Locals la finalitat de la qual
serà canalitzar la participació dels ciutadans i ciutadanes de Riba-roja.
SEGON: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell Sectorial de Festes i Tradicions
Locals on es contempla la composició, organització i funcionament de tal consell.
TERCER: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies
per a la presentació de reclamacions o suggeriments.
QUART: En el cas que no presenten reclamacions s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins
llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text íntegre en el butlletí oficial de la província
de València entrant en vigor als quinze dies de la seua publicació.

9.- 732/2016/AC_ACUERDO RELATIU A LA CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE LA
JOVENTUT I A L'APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIU:
La Constitució espanyola, En l'Article 9.2, establix que correspon als poders públics
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra
siguen reals i efectives, remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i
facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
També la Constitució, en l'article 48, planteja que els poders públics promouran les
condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social,
econòmic i cultural.

Així mateix, l'art. 130 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, establix que el Ple de la
Corporació podrà acordar l'establiment de Consells Sectorials, la finalitat del qual serà la de
canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes
municipals.
Des d'esta perspectiva, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria considera necessària la
creació d'un Consell Sectorial de Joventut que servisca de llit a les aspiracions participatives de
les persones jóvens del municipi.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, ACORDA:
PRIMER: La creació del Consell Sectorial de la Joventut la finalitat de la qual serà canalitzar la
participació dels ciutadans i ciutadanes de Riba-roja.
SEGON: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell Sectorial de la Joventut on es
contempla la composició, organització i funcionament de tal consell.
TERCER: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies
per a la presentació de reclamacions o suggeriments.
QUART: En el cas que no es presenten reclamacions s'entendrà definitivament adoptat l'acord
fins llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text integre en el butlletí oficial de la
província de València entrant en vigor als quinze dies de la dita publicació.
QUART: En el cas que no presenten reclamacions s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins
llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text íntegre en el butlletí oficial de la província
de València entrant en vigor als quinze dies de la seua publicació.

10.- 733/2016/AC_ACUERDO RELATIU A LA CREACIÓ DEL CONSELL GENERAL DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA "CONSELL DE VAIG POBLAR" I A L'APROVACIÓ DEL SEU
REGLAMENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIU:
La Constitució, en el seu art. 92é. Obliga als poders públics a facilitar la participació de
tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, mandat que es veu referendat
en l'art. 23 del mateix Text Constitucional al garantir el dret dels ciutadans a participar en els
assumptes públics.
Així mateix, l'Estatut d'autonomia de Comunitat Valenciana, en el seu art. 9.4. es fa eco
de tal compromís.
Igualment, en l'esfera de l'Administració Local, la llei 7/85 de 2 d'Abril, modificada per
Llei 57/2003 de 16 desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en el seu art.
18.1,b. disposa que són drets i deures dels veïns participar en la gestió municipal d'acord amb
el que disposa les lleis.
També cal mencionar la llei 2/2015 del 2 d'abril de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana, que en el seu art. 49 establix el consell de participació
ciutadana com a òrgan de caràcter consultiu. De la mateixa manera que el reial decret 2568/86,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, fa menció del funcionament del consell sectorial com a òrgans de participació de la
ciutadania.
Per tot l'anteriorment exposat l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, volent impulsar
accions per a la creació i el desenvolupament d'un model de participació ciutadana, que es
pretén desenvolupar comprén els aspectes següents:

− -Desenvolupar noves formes d'organització de la ciutadania i de les estructures de
govern perquè existisca una retroalimentació entre tots els actors, amb el consegüent
enriquiment i ajust en la renovació de les polítiques públiques.
− -Establir un palmito ampli de formes i òrgans de participació que permeta que tots
aquells ciutadans que ho desitgen tinguen oportunitats de participar.
− -Potenciar tant la participació individual dels veïns com a través de les entitats
ciutadanes.
− -Promoure l'accés a la participació el més ampli i equitatiu possible fent un esforç per
arribar als ciutadans i entitats menys receptius a la participació.
− -Aconseguir una comunicació eficaç entre administració i ciutadans de manera que
estos estiguen informats de les actuacions municipals, les autoritats coneguen les
necessitats i demandes dels ciutadans, i ambdós debaten sobre els problemes de la
ciutat i les seues solucions.
− -Perfeccionar les institucions, procediments i normes que permeten que la ciutadania
fiscalitze l'exercici del govern.
− -Generar noves formes i espais per a la concertació i negociació entre els actors
ciutadans i d'estos amb el govern per a la construcció de polítiques i programes de
desenvolupament de la ciutat.
− -Contribuir a generar una cultura per a la participació ciutadana que amplie la visió i la
intervenció de la ciutadania i esta enfortisca així el seu poder en el sistema democràtic.
− -El desenvolupament del capital social de la ciutat potenciant el teixit d'entitats
ciutadanes i el voluntariat.
− -La promoció entre les autoritats i els funcionaris municipals d'un estil de
participativa.

gestió

El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, ACORDA:
PRIMER: La creació del Consell General de Participació Ciutadana o "Consell de Vaig poblar",
la finalitat de la qual serà canalitzar la participació dels ciutadans i ciutadanes de Riba-roja.
SEGON: Aprovar provisionalment el Reglament del Consell General de Participació Ciutadana
o "Consell de Vaig poblar" on es contempla la composició, organització i funcionament de tal
consell.
TERCER: Sotmetre a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies
per a la presentació de reclamacions o suggeriments.
QUART: En el cas que no presenten reclamacions s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins
llavors provisional si bé haurà de publicar-se el text íntegre en el butlletí oficial de la província
de València entrant en vigor als quinze dies de la seua publicació.

11.-744/2016/AC_ACUERDO RELATIU A LA FIXACIÓ DE NOVES RETRIBUCIONS DE
CÀRREC AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA.
El Sr. Alcalde indica que es queda sobre la Taula.

12.- 739/2016/AC_ACUERDO RELATIU A LA CONTESTACIÓ D'AL·LEGACIONS,
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE NOU ACCÉS A LA A-3 (ENLLAÇ
GODELLETA) DEL SECTOR MASIA VA BELAR I INICI DE L'EXPEDIENT EXPROPIATORI.
ACORD RELATIU A LA CONTESTACIÓ D'AL·LEGACIONS, APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PROJECTE DE NOU ACCÉS A LA A-3 (ENLLAÇ GODELLETA) DEL SECTOR "MASIA VA
BELAR" I INICI DE L'EXPEDIENT EXPROPIATORI.
I.- Vist el projecte modificat del nou accés a la A-3 (enllaç Godelleta) presentat en
l'Ajuntament per Jorge David Langa, en representació de la mercantil POLÍGON MÉS VA
BELAR S.A. en la seua qualitat d'Agent Urbanitzador del les Unitats d'Execució 1, 2 i 3 del
Sector MASIA de VA BELAR, el 14 d'octubre del 2008 amb registre d'entrada núm. 19894.
II.- Vist l'informe favorable emés per l'arquitecte municipal el 19 de novembre de 2.008,
condicionant la seua aprovació a la amb l'aprovació prèvia de la Modificació del Document
d'Homologació del Sector Masia de Va belar i a l'informe favorable a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer.
III.- Vist l'informe favorable a l'expedient de Modificació de núm. 1 de l'Homologació i
Pla Parcial del Sector Masia de Va belar emés per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer el
15 de febrer del 2010.
IV.- Vist l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme, en sessió de 31 de
març del 2010 pel que aprova definitivament la Modificació núm. 1 de l'Homologació i Pla
Parcial del Sector Masia de Va belar.
V.- Vist que per Resolució d'Alcaldia núm. 2929/08, de 12 de desembre es va acordar
l'inici del tràmit per a l'aprovació del Projecte, sotmetent-ho a informació pública per mitjà
d'edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 5390, de 12 de gener del
2009, i en el periòdic Las Provincias de data 26 de desembre de 2.008.
VI.- Vist que en el referit termini d'informació pública es van presentar les següents
al·legacions respecte d'això:
− Al·legació presentada per SRA Soledad Sec d'Herrera Torregrosa, en representació de D.
TADEU i D. RICARDO TARIN POMERA SALVATGE, en data 26 de gener del 2009 i amb
registre d'entrada núm. 01051.
Al·legació presentada pel Departament de Planejament de l'AJUNTAMENT DE CHIVA, en
data 4 de febrer del 2009 i amb registre d'entrada núm. 01624.
Al·legació presentada per SRA Elena Conesa Martínez, en representació de la mercantil
ÀREA DE SERVICI EL PONT, S.L., en data 3 de febrer del 2009 i amb registre d'entrada
núm. 01489.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal de data 19 d'octubre del 2016, en contestació a les
al·legacions presentades, del que es desprén:
"L'arquitecte municipal que subscriu, per a donar deguda contestació a les al·legacions
presentades, té a bé I N F O R M'A R :
Primer: Contestació a les al·legacions presentades:
- Al·legació presentada per SRA Soledad Sec d'Herrera Torregrosa, en representació de
D. TADEU i D. RICARDO TARIN POMERA SALVATGE, en data 26 de gener del 2009 i
amb registre d'entrada núm. 01051.
En primer lloc plantegen que (i) les seues finques estan enquadrades dins del Sector
Masia de Va belar i que, en conseqüència, no poden ser expropiades sinó que han d'aportar-se
al sector i gestionar-se incloent-se en la reparcel·lació que es tramite. Que (ii) no és d'aplicació
la llei d'Expropiació Forçosa sinó la Llei urbanística Valenciana.
Insistixen, a continuació, manifestant que (iii) al ser utilitzades per a l'accés al polígon i
situades junt amb el mateix, han d'incloure's en la unitat d'execució i atorgar-se parcel·les
edificables en justa correspondència.
Al que cal dir, que (i) les finques no es troben enquadrades dins del Sector Masia de Va
belar, sinó que formen part dels terrenys exteriors necessaris per a procedir a la connexió vial

de la referida actuació urbanística, que (ii), en conseqüència, si és aplicable la llei d'Expropiació
Forçosa, tal com ho preveu la legislació urbanística per als terrenys necessaris per a la
connexió d'una actuació urbanística.
(iii) El que les parcel·les resulten necessàries per a les obres de connexió viària amb el
sector no suposa que hagen de quedar incloses necessàriament dins del seu àmbit, més quan,
com és el cas i en contra del que manifesta l'al·legant, no es tracta de parcel·les confrontants
amb el sector sinó que estan físicament separades per un element natural important com és la
Rambla de Pedrís.
En segon lloc, subsidiàriament, sol·liciten que es valoren com sòl urbanitzable,
indemnitzant el sòl i totes les conseqüències danyoses que l'expropiació ocasiona, així com el
premi d'afecció.
Al que cal dir que, la valoració del sòl es realitzarà basant-se en el que estipula el Reial
Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i
Rehabilitació Urbana que, en l'article 21, establix les situacions bàsiques del sòl, rural o
urbanitzat, tenint en compte, a més, la qual cosa estipula el Reglament de Valoracions aprovat
per RD 1492/2011 i la pròpia llei d'expropiació forçosa i el seu reglament de desenvolupament.
I, finalment, sol·liciten la reposició de l'accés a la parcel·la i que no es realitzen
desaigües que perjudiquen a la resta de parcel·la després de l'expropiació.
Al que cal dir que, lògicament i del contingut del propi projecte d'obres es deduïx, es
reposarà l'accés a la parcel·la i no es produirà cap perjuí en la mateixa.
Basant-se en tot això es proposa la DESESTIMACIÓ de l'al·legació, sense perjuí de
manifestar que en el procediment d'expropiació i en l'execució de les obres es complirà la
legislació vigent a este efecte sense causar cap perjuí a l'al·legant.
- Al·legació presentada pel Departament de Planejament de l'AJUNTAMENT DE CHIVA,
en data 4 de febrer del 2009 i amb registre d'entrada núm. 01624.
Sol·liciten que s'acorde la no aprovació del Projecte de Construcció d'un Nou Accés a
la A-3 (enllaç Godelleta), per afectar competències pròpies de l'Ajuntament de Chiva, mentres
no es realitzen les pertinents consultes amb el mateix, per afectar el projecte sotmés a
informació pública, al terme municipal de Chiva.
Al que cal dir que les consultes exigides per l'Ajuntament de Chiva s'han produït i han
tingut com resultat la subscripció del "Conveni Urbanístic de col·laboració entre l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria i l'Ajuntament de Chiva per a desenvolupar el PAI UE 1, 2 i 3 del sector
Masia de Va belar quant a l'obtenció dels terrenys i posterior execució del projecte de Nou
Accés a la A-3 (Enllaç Godelleta) a través del terme municipal de Chiva"
Este conveni tenia com a objecte la col·laboració d'ambdós Ajuntaments en l'execució
del Projecte, assumint de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria l'obligació d'iniciar el procediment
expropiatori i dur a terme l'execució de les obres a càrrec de l'actuació urbanística, així com el
d'informar puntualment l'Ajuntament de Chiva de tots els tràmits que es realitzen, encomanant
la gestió expropiatòria este Ajuntament al de Riba-roja de Túria, comprometent-se a més a
col·laborar i concedir les autoritzacions necessàries per a l'execució del Projecte.
Basant-se en la qual cosa es proposa l'ESTIMACIÓ de l'al·legació presentada, en el
bé entés que la seua sol·licitud ja ha sigut atesa amb la subscripció del referit conveni.
-

Al·legació presentada per SRA Elena Conesa Martínez, en representació de la
mercantil ÀREA DE SERVICI EL PONT, S.L., en data 3 de febrer del 2009 i amb
registre d'entrada núm. 01489.

En l'al·legació primera es limiten a manifestar que s'ha iniciat la tramitació del
Projecte d'Expropiació Forçosa i que tal expedient esta viciat de nul·litat de ple dret pels motius
que s'exposen a continuació.
Al que cal dir que, el fet que el projecte d'execució del Nou Enllaç a la A-3 continga
una relació de parcel·les a expropiar per resultar afectades per les obres no significa que s'haja
iniciat el procediment d'expropiació. Este procediment s'iniciarà després de l'aprovació definitiva
del projecte, el reconeixement implícit de la utilitat pública i la declaració de la necessitat
ocupació.

En l'al·legació segona al·leguen vulneració per part de l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria de l'autonomia local de l'ajuntament de Chiva en matèria d'expropiació forçosa.
Al que cal dir, en el mateix sentit de la contestació anterior, que el procediment
expropiatori no es va iniciar amb l'aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del
projecte d'execució de l'accés a la A-3, i per tant, cap competència es pot haver invadit en esta
matèria.
Efectivament la potestat expropiatòria en el terme de Chiva li correspon al seu
Ajuntament i, per açò mateix, s'ha subscrit el "Conveni Urbanístic de col·laboració entre
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria i l'Ajuntament de Chiva per a desenvolupar el PAI UE 1, 2 i 3
del sector Masia de Va belar quant a l'obtenció dels terrenys i posterior execució del projecte de
Nou Accés a la A-3 (Enllaç Godelleta) a través del terme municipal de Chiva"
En virtut del mateix, l'Ajuntament de Chiva comanda la gestió de la potestat
expropiatòria a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, amb la qual cosa, l'actuació expropiatòria la
pot realitzar este ajuntament a partir de la subscripció del conveni sense invadir cap
competència de l'Ajuntament de Chiva i sense renuciar a la competència relativa a l'obtenció de
terrenys, tal com s'arreplega expressament en l'estipulació tercera.
En l'al·legació tercera al·leguen vulneració per part de l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria de l'autonomia Local de l'ajuntament de Chiva en matèria d'ordenació del territori i
planejament.
Al que cal dir que, l'àmbit del sector Masia de Va belar es desenvolupa íntegrament
en terme municipal de Riba-roja de Túria, si bé, l'accés al mateix des de la A-3 es produïx per
terrenys del terme municipal de Chiva.
En la tramitació dels instruments de planejament si s'han produït consultes amb
l'Ajuntament de Chiva. Com millor prova d'això, em remet al propi escrit de l'al·legant que, en la
seua legació quinta relata la tramitació de la modificació del Pla General de Chiva, incloent el
sector SUZI-4 on es preveia este mateix enllaç i es remenava el finançament conjunta a càrrec
dels sectors d'ambdós termes municipals.
I, finalment, l'adequació del projecte d'Accés a la A-3 a les previsions urbanístiques
en el terme municipal de Chiva i la seua íntegra acceptació per part del seu ajuntament queden
acreditades amb la subscripció del referit conveni entre ambdós ajuntaments, en el que
l'Ajuntament de Chiva es compromet a col·laborar i concedir les autoritzacions necessàries per
a l'execució del Projecte.
En l'al·legació quarta al·leguen absència de planejament urbanístic a Chiva que done
cobertura a les dites expropiacions forçoses.
Al que cal dir, que l'aprovació d'infraestructures viàries (noves carreteres, ampliacions,
desviacions, accessos...) no requerixen necessàriament de la prèvia modificació del
planejament municipal, sinó, la compatibilitat o coherència entre el planejament i la
infraestructura projectada. Coherència i compatibilitat amb el planejament de Chiva que ha
quedat acreditat segons el que manifesta anteriorment.
La classificació del sòl per on discorre la infraestructura de connexió és la de Sòl No
Urbanitzable segons les vigents Normes Subsidiàries de Chiva i, per al cas que s'aprove
definitivament el Pla General iniciat i es confirme la reclassificació del sòl com a urbanitzable
industrial, l'accés projectat servirà, o més prompte, serà un requisit indispensable per a la
viabilitat del mateix.
En definitiva, el planejament que dóna cobertura a l'expropiació que s'iniciarà amb
l'aprovació definitiva del projecte d'execució, és el Pla Parcial del Sector Masia de Va belar i el
Document d'Homologació i la Modificació núm. 1 del Document d'Homologació, on no es
modifica la classificació del sòl en el terme municipal de Chiva però es determina amb precisió
la infraestructura viària externa necessària per a dotar de de la necessària connexió viària que
reunisca condicions de suficiència funcional.
En l'al·legació quinta al·leguen absència de justificació de la necessitat del nou enllaç,
a l'haver decaigut per canvi en el desenvolupament urbanístic del terme municipal de Chiva.
Al que cal dir que la realització del Nou accés a la A-3 (Enllaç Godelleta) és una obra
necessària per al funcionament del sector Masia de Va belar, Unitats d'Execució 1, 2 i 3, i que,

en este sentit, es va imposar a l'agent urbanitzador, com a condició per a l'aprovació de
l'instrument d'ordenació, l'obligació d'executar esta obra a càrrec de l'actuació.
El fet que esta connexió hi ha sigut estudiada per a una solució conjunta d'accés al
sector SUZI-4 de Chiva i Masia de Va belar de Riba-roja, i el suposat retard o desistiment en el
sector de Chiva, no és obstacle, per a la realització de la connexió al sector Masia de Va belar
que no sols està aprovat sinó, a més, reparcel·lat i urbanitzat quasi en la seua totalitat a falta
d'esta connexió. És més, les obres previstes en este projecte no són sinó una primera fase de
la millora funcional de la connexió amb la A-3 què està previst que es completen amb motiu de
la futura realització del sector de Chiva.
En l'Al·legació sexta realitzen un anàlisi tècnica de la solució constructiva del projecte
d'urbanització, plantejant solucions alternatives més econòmiques.
Al que cal dir que la solució tècnica que proposen i que suposadament permetrien un
estalvi econòmic, segons el propi al·legant manifesta, ja va ser plantejada en el seu dia inclús al
Ministeri de Foment. No obstant la Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment el
projecte que va autoritzar és el que ara és objecte d'aprovació i és el que en bona lògica hi ha
obligació d'executar.
En l'al·legació sèptima posa de manifest la situació jurídica dels terrenys propietat de
"Àrea de Servici El Pont S.L.
Al que cal dir que l'existència d'una Declaració d'Interés Comunitari en la parcel·la
245, i la tramitació paralitzada d'una altra DES en les parcel·les 243 i 244, en res afecten este
projecte. D'altra banda, la disponibilitat de terrenys s'obtindrà quan finalitze el corresponent
procediment expropiatori, no sent, en bona lògica un requisit previ per a l'autorització de les
obres o aprovació del projecte.
Basant-se en tot això es proposa la DESESTIMACIÓ de l'al·legació.
Segon: Aprovació definitiva del Projecte:
Informar favorablement l'aprovació definitiva del Projecte d'execució de Nou Accés a
la A-3 redactat per l'enginyeria IVA LEYING i subscrita per l'enginyer José Juan Teulades
Alaman, amb visat del Col·legi d'Enginyers de Camins Canals i Ports de València núm. 020932
de 25 de juliol del 2005.
Tercer: Parcel·les l'ocupació del qual resulta necessària:
El Projecte conté un annex d'expropiacions on consta la relació individualitzada de
parcel·les afectades l'ocupació de la qual és estrictament necessària per a la realització de les
obres.
La relació de parcel·les afectades, amb els seus titulars cadastrals són les
següents
nº de
orden

Pol

DNI ó CIF
1
2

17
17

Referencia Cadastral

Terme
municipal

Superficie
expropiació
(m2)

Titular

Domicili

Població

46113A017002780000RK

Chiva

9

Francisco Pons Peiró

C/ Mayor, 77-5ª

46970 Alaquas

46113A01700239RT

Chiva

1.976

Parcel.la

278
239

Morconval SL
3
4

17
17

240
242

C/ Colón, 18-5-A 46004 Valencia

46113A01700240RP

Chiva

4.556

Fernando Ruíz Cortés

C/ Laurel, 15

46380 Cheste

46113A01700242RT

Chiva

1.462

Carlos Julián Corell Ferri

C/ Carrer Reial, 5
Urbanización
Alfinach

46530 Puçol

5

17

280

46113A01700280RO
AREA DE SERVICIO EL
PONT SL

6

17

245

17

244

8

17

243

17

304

Chiva

11

6.792

C/ Guardia Civil, 46020 Valencia
20-BJ-7B
Chiva

4.972

C/ Guardia Civil, 46020 Valencia
20-BJ-7B

46113A01700304RT

Chiva

6.959

Tadeo Tarín Manzanera

C/ Valencia, 59

46380 Cheste

SUBTOTAL TERME DE XIVA
10

701

C/ Guardia Civil, 46020 Valencia
20-BJ-7B

46113A01700243RF
AREA DE SERVICIO EL
PONT SL

9

Chiva

46113A01700244RM
AREA DE SERVICIO EL
PONT SL

5.247

C/ Guardia Civil, 46020 Valencia
20-BJ-7B

46113A01700245RO
AREA DE SERVICIO EL
PONT SL

7

Chiva

32.674

7

46216A023000070000TL

Ribarroja de
Túria

8.207

19854203M

Ricardo Tarín Manzanera

C/ Parra, 4

46380 Cheste

7528701YJ0772N0001GX

Ribarroja de
Túria

1.140

PARTEDE SL

Carretera A-3,
Km 339

46190 Riba-roja
de Túria

23

Urbana

95

B98749138

SUBTOTAL TERME DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

9.347

TOTAL A EXPROPIAR

42.021

Quart: Tramitació de l'expropiació:
L'expedient, se sotmetrà a la consideració del Ple de la Corporació, als efectes de la
seua aprovació i exposició al públic.
Segons establix l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa s'ha d'obrir un període
d'informació pública per un termini de quinze dies, publicant-se l'anunci en el Butlletí Oficial de
la Província i en un dels diaris de major circulació de la província, així com la notificació
individual a cada un dels afectats que apareguen en l'expedient.
Durant este termini, qualsevol persona podrà aportar per escrit les dades oportunes per
a rectificar possibles errors de la relació publicada o oposar-se, per raons de fons o forma, a la
necessitat ocupació. (Article 19 de la LEF i 18 del REF).
Quint: Procediment d'expropiació:
Tractant-se d'una actuació urbanística l'expropiació es pot escometre pel procediment
de taxació conjunta, segons es regula en l'article 106 de la LLEI 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana."
FONAMENTS DE DRET
Considerant que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 5/2014 de 25 De
Juliol de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat
Valenciana al ja haver iniciat este expedient la fase d'informació pública amb anterioritat a
l'entrada en vigor de la dita llei se li aplicarà la legislació anterior,
Considerant el que disposen els articles 152 i següents de la Llei 16/2005 de 30 de desembre,
Urbanística Valenciana.

Sent igualment d'aplicació a efectes expropiatoris el que disposa la Llei d'Expropiació Forçosa
de 16 de desembre de 1954 i el seu Reglament de 26 d'abril de 1957.
Per tot això,
El Ple per 18 vots a favor (7 PP, 6 PSOE, 2 Compreels meus, 2 Ciutadans i 1 EUPV), i amb
l'abstenció de 3 vots de Riba-roja Pot, va acordar:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions plantejades pels interessats excepte l'al·legació de
l'Ajuntament de Chiva que s'entén estimada i atesa amb el conveni subscrit per a l'execució de
l'obra. Tot això conforme al contingut de l'informe tècnic municipal.
SEGON.- Aprovar definitivament el Projecte de Construcció del Nou Accés a la A-3 (enllaç
Godelleta).
TERCER.- Notificar als afectats el present acord d'aprovació i la contestació a les al·legacions,
si és el cas, publicant l'acord aprovatori en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Entendre produïda implícitament la Declaració d'Utilitat Pública amb l'aprovació
definitiva del Document d'Homologació i Pla Parcial del sector Masia de Va belar.
QUINT.- Declarar la necessària ocupació de les parcel·les afectades pel projecte i contingudes
en l'annex d'expropiacions del Projecte que es transcriu en l'informe tècnic municipal.
SEXT.- Procedir a la publicació d'este acord en la forma a què es referix l'article 18 de la Llei
d'Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant un termini de quinze dies en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i Butlletí Oficial de la Província, amb notificació personal als
interessats, perquè els titulars de béns i drets afectats per l'expropiació puguen aportar per
escrit tots els dades que permeten la rectificació dels possibles errors que s'estimen en la
relació publicada, o oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o
fons, que han de fonamentar motivadament.
Inicia el torn d'intervencions la Regidora d'Urbanisme, Sra Llisa Pozuelo que fa una
referència històrica de tots els tràmits que s'han seguit en l'expedient.
A continuació intervé el Sr. Folgado que estan d'acord en la contestació de les
al·legacions i explica que no es van poder contestar en el seu moment les al·legacions ja que
fins al 2014 no es va subscriure el Conveni amb l'Ajuntament de Chiva.
Des del Grup Riba-roja Pot el Sr. Ruben Ferrer manifesta que ells no entenien per què
s'està contestant ara unes al·legacions de fa tant de temps i sosté que no votarà favorablement
este punt per prevenció legal. Tenen els seus dubtes legals de què es puga efectuar una
expropiació en un altre municipi i per això, per precaució no es van a pronunciar a favor.
El Grup Ciutadans, a través de la Sra Maite Ruiz mostra la seua conformitat amb al
punt assenyalant que votaran a favor.
En idèntic sentit es manifesten els Srs Miquel Castillo del Grup Comprimiu i el Sr.
Gómez Muñoz d'Ezquerra Unida.
Per part de la Sra Teresa Pozuelo, del Grup Socialista es vol fer insistència en què
este tema podia ja estar resolt l'any 2010 ja que en eixe any ja disposàvem de l'informe
favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer així com de la Comissió Territorial
d'Urbanisme. No s'entén per què no es va fer res durant tants anys.
El Sr. Folgado, del Grup Popular explica que el
econòmica que no va permetre avançar respecte d'això
2009…s'estava passant una crisi econòmica encara que es
va fer abans el Conveni perquè no haguera servit de res ja
poc es podia haver avançat.

retard es va deure a la situació
ja que durant eixos anys 2.008,
deia que no existia tal crisi. No es
que donada la situació econòmica

Per part de la Sra Maite Ruiz es manifesta la seua conformitat amb el projecte. Així
mateix manifesta que confien en els tècnics de l'Ajuntament i per això no compartixen les
reserves del Grup Riba-roja Pot. Així mateix assenyala que els dóna igual si es va poder fer
abans o no, l'important és que es faça.
Tanca el tueno d'intervencions la Sra. Teresa Pozuelo que insistix en el fet que no
comprén les raons econòmiques al·ludides ja que este projecte es podria haver aprovat abans
amb independència que posteriorment es resolguera la unitat d'execució. Res impedia aprovar
definitivament el projecte.

13.- 70/2016/PGRU_PROPUESTA D'ACORD D'EUPV PER A SUMAR-SE A LA XARXA DE
MUNICIPIS LLIURES DEL TRÀFIC DE PERSONES DESTINADES A LA PROSTITUCIÓ
En/na Rafa Gómez i Muñoz com a portaveu del grup municipal Esquerra Unida Acord Ciutadà
presenta al Ple Municipal per al seu debat i aprovació, la següent
Proposta d'acord
Per sumar-se a la xarxa de municipis lliures del tràfic de persones destinats a la
prostitució
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que calç
reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: «el que els dons prostituïdes
i homes han de suportar equival a què en altres contextos correspondria a la definició
acceptada d'abús sexual i violació reiterada. El fet que és pagui una quantitat de diners pot
transformar este abús en una «ocupació», a què se li vol donar el nom de "treball sexual"?
Regular la prostitució legitima implícitament els relacions patriarcals: equival a acceptar un
model de relacions asimètriques entre homes i dons, establir i organitzar un sistema de
subordinació i dominació dels dons, anul·lant la labor de diversos decennis per millorar la lluita
per la igualtat dels dons.
A legitimar-la és converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual dels dons,
amb un efecte negatiu no solament sobre els dons i menors que estan en la prostitució, sinó
sobre el conjunt dels dons com a grup, ja que la prostitució confirma i consolida els definicions
patriarcals dels dons, la funció dels quals seriosa la d'estar al servei sexual dels homes.
Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l'economia de mercat, estem dient que això és
una alternativa acceptable per als dons i, per tant, si és acceptable, no és necessari remoure
els causes, ni els condicions socials que possibiliten i determinen als dons a ser prostituïdes. A
través d'este procés, és reforça la normalització de la prostitució com una «opció per als
pobres».
Si convertim esta violència en una professió com una altra qualsevol per als dons. Com podrem
educar per a la igualtat en una societat on els/els menors sabran que el seu futur pot ser
prostitutes, veient a altres exhibir-se en aparadors a l'estil del vaig agranar vermell d'Holanda, i
els nois sabran que pot usar-los per al seu gaudi sexual si tenen els suficients diners per pagar
per això?
En una societat que regule la prostitució estem socialitzant a xiquetes i xiquets en valors
clarament diferenciats: Als xiquets, en què ells com a homes, podran comprar, pagar per usar,
el cos, l'atenció, el temps dels dons. I als xiquetes, en què elles com a dons, poden estar al
servei dels homes. Potser no elles personalment o directament, però sí els dons, moltes dons.
Si és regula la prostitució, educar en la igualtat als nostres municipis serà impossible.
Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que
busca anar a l'arrel d'un problema que afecta als drets humans. Drets que mentre que
essencials estan fora de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada

sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. Per este motiu el
focus hàgim de dirigir-dirigir-ho als persones que demanden, la clientela, els prostituïdors.
Perquè sense demanda, l'oferta desapareix.
Estem immersos no solament en una lluita econòmica, sinó també en una lluita ideològica, de
valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra consciència social. Si volem
construir realment una societat en igualtat hem de centrar els mesures en l'eradicació de la
demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del
proxeneta: Suècia penalitza als homes que compren dons o menors amb finalitats de comerç
sexual, amb penis de pres de fins a 6 mesos o multa, perquè tipifica este delicte com a
«violència remunerada». En cap cas és dirigeix contra els dons prostituïdes, ni pretén la seva
penalització o sanció perquè la prostitució és considerada com un aspecte de la violència
masculina contra dons, xiquetes i xiquets.
Canviar el dónestu dels dons i homes que estan en la prostitució passa per plantejar un
sistema econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a tots dos sexes. Canviar el seu
dónestu passa per perseguir als màfies i no afavorir la seva installació al nostre país amb lleis
permissives i amb models econòmics basats en el maó o en "EuroEurovegas" als nostres
ciutats. Canviar el seu dónestu passa per transformar la mentalitat d'estos homes, no només
amb multes que els llevin els guanyes sinó amb una educació que obligui als mitjans a canviar
la imatge de la dóna com a objecte sexual i als homes a corresponsabilitzar-se emocional i
vitalment. Canviar el seu dónestu passa perquè els drets dels dons deixen de ser drets de
segona i passin a formar part de debò dels drets humans.
És diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També els guerres, la tortura, l'esclavitud
infantil, la mort de milers de persones per gana. Però això no és prova de legitimitat ni validesa.
Tenim el deure d'imaginar un màs sense prostitució, el mateix que hem aprés a imaginar un
màs sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació
d'òrgans genitals femenins. Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres
discursos d'igualtat en la societat i a l'educació i els pràctiques reals que mantenim i fomentem.
Per això el nostre municipi ha d'implicar-se activament, vaig fugir mes que mai, en esta lluita
per la igualtat d'homes i dons apostant per l'abolició de la prostitució començant este compreels
meus per unir-nos a la xarxa de municipis lliures del tràfic de dons, xiquetes i xiquets destinats
a la prostitució.
El Ple per 12 vots a favor (6 PSOE, 2 Compreels meus, 3 Riba-roja Pot i 1 EUPV), i 9
en contra (7 PP i 2 Ciutadans,) va acordar:
Primer - El nostre Ajuntament s'adhereix a la Xarxa de municipis lliures de tracta de persones
destinats a la prostitució.
Segon - El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya per sensibilitzar i convéncer a la
població que la prostitució no consentida lliurement, és una forma de violència de gènere i
explotació sexual, buscant el fet de deslegitimar social i públicament els prostituïdors o clients,
protagonistes, actors responsables i còmplices actius en esta forma de violència de gènere.
Tercer - El nostre Ajuntament exigirà al Govern Central, i a la nostra Comunitat Autònoma, que
s'aplique realment la llei, perseguint el tràfic de dons i persones, i als proxenetes que estan
actuant a plaer principalment, en els clubs i bordells de carretera.
Quart - El nostre Ajuntament, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la
seva acció contra els dons i persones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció,
sinó que, en col·laboració amb l'Administració Central i Autonòmica, proveirà de fons per a
serveis socials integrals, dirigits a qualsevol persona prostituïda que desitge deixar esta
ocupació ajudant-les a què abandonen la prostitució.
Cinqué - El nostre Ajuntament apostarà també per una interva véncer preventiva dels causes
enfront de la repressora dels conseqüències, exigint al govern i a l'administració autonòmica
eradicar la precarietat del mercat laboral i els condicions d'explotació que en ell és viuen, que

provoquen que la prostitució seguisca de vegades l'única alternativa per poder pagar els deutes
o mantenir a la família.
Sisé - El nostre Ajuntament instarà al Govern Central i Autonòmic perquè desenvolupe
normativa que impedisca que els mitjans de comunicació, tant impresos, com a audiovisuals,
és beneficien amb l'explotació sexual.
Seté - Donar trasllat de la present proposta a la Xarxa de municipis lliures de tracta, al Govern
Central, i al Govern Autonòmic.
Inicia el tueno d'intervencions el Sr. Gómez Muñoz que exposa el contingut de la
moció assenyalant uns xicotets canvis que ha efectuat en la mateixa a fi a trobar el màxim
consens respecte d'això.
Per part del Grup Popular intervé la Sra Mª José Ruiz que manifesta que votaran en
contra sense entrar en el fons de la mateixa i és que assenyala que li pareix mentida que porte
este tipus de mocions i no es preocupe de portar mocions relatives a la seua àrea, els servicis
socials, per a “rescatar” a persones que és el que van dir que farien.
Per part de Riba-roja pot vaig intervindre el Sr. Rubén Ferrer que sí que vol parlar de
la moció. Assenyala que ells entenen que estaran a favor de la moció sobretot després dels
canvis que s'han fet en la mateixa. Conclou afirmant que votarà a favor.
A continuació sol·licita la paraula el Portaveu de Ciutadans, Sr. Francisco Caparrós el
qual assenyala que este tipus de mocions no li fan molta gràcies ja que el seu grup preferix
mocions concretes encaminades a tractar els problemes del nostre municipi. Votaran no. El
fons els pareix bo però creuen que este no és el fòrum adequat per a debatre este tema.
El Sr. Miquel Castillo, assenyala que el seu grup Comprimiu la recolzarà ja que no
volen proxenetes, ni explotació…etc.
I finalment tanca el torn d'intervencions el proponent, Sr. Gómez Muñoz que agraïx a
tots aquells que l'han recolzat per la força que puga fer esta moció.

14.- 71/2016/PGRU_PROPUESTA D'ACORD D'EUPV PER A MOSTRAR EL REBUIG A LES
POLÍTIQUES D'AUSTERITAT
En/na Rafa Gómez i Muñoz com a portaveu del grup municipal Esquerra Unida Acord Ciutadà
presenta al Ple Municipal per al seu debat i aprovació, la següent
Proposta d'acord
PER A MOSTRAR EL REBUIG ALS POLÍTIQUES d'AUSTERITAT DERIVADES DELS
EXIGÈNCIES DE LA VA UNIR EUROPEA I DE l'ESTABLIT EN LA LLEI ORGÀNICA 2/2012,
DE 27 d'ABRIL, d'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA I DE
LA PETICIÓ d'UNA VA UNIR NECESSÀRIA DELS CORPORACIONS LOCALS PER A
COMBATRE ELS EFECTES NEGATIUS DELS POLÍTIQUES d'AUSTERITAT SOBRE LA
CIUTADANIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
l'exigència de la Va unir Europea de garantir l'estabilitat pressupostària va portar al setembre
del 2011 a reformar l'article 135 de la Constitució Espanyola introduint una regla fiscal que
limita el dèficit públic i prioritza el pagament del deute. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera va desenvolupar els principis arreplegats
en esta modificació constitucional realitzada sense un referèndum i va consagrar els principis
convencionals d'estabilitat financera a través d'una sèrie de normes fiscals que han de
respectar els administracions publiques espanyoles amb el pretés objectiu de sanejar els seues
finances. En el cas particular de la Seguretat Social s'haurà de mantenir una situació d'equilibri

o superàvit pressupostari encara que excepcionalment és podrà incórrer en un dèficit
estructural d'acord amb els finalitats i condicions previstes en la normativa del Fons de Reserva
de la Seguretat Social. En este cas, el dèficit estructural màxim admés per a l'administració
central és reduirà en la quantia equivalent al dèficit de la Seguretat Social.
Amb tot açò, els tres regles fiscals d'or sotàs: la no superació d'un límit de dèficit públic, la no
superació d'un límit de deute, i el respecte a la Regla de Despes. Esta última regla és un dels
elements mes perversos de la Llei en fixar que cap administració puga incrementar la seua
despes pública mes del creixement benvolgut del Producte Interior Brut (PIB) encara que s'haja
complit l'objectiu de dèficit.
Per exemple, si el PIB a nivell estatal està previst que seguisca del 2%, l'increment de la
despes en l'Estat, una Comunitat Autònoma o un Ajuntament no pot superar el 2%. Açò
produeix situacions perverses ja que lliga de peus i mans als administracions i limita la
capacitat d'implementar polítiques socials, així, en ajuntaments amb superàvit, és veu limitada
la capacitat de despes i de fer inversions socials necessàries per a la ciutadania.
Addicionalment, en esta Llei s'estipula que en el moment en el qual s'infringisca alguna dels
regles, l'administració corresponent quedaria obligada a elaborar un Pla Econòmic Financer
(PEF), que no és una altra cosa que comprometre's a modificar els ingressos i despeses dels
següents exercicis per a poder tornar a la senda de compliment dels preceptes fiscals
convencionals.
l'actual disseny de finançament local i els actuals normes pressupostàries tenen com a objectiu
vetlat reduir la grandària de l'àmbit públic, ofegant als ajuntaments i impedint millores en el
benestar de la ciutadania, cosa que no hem de consentir a ser els ens$ locals els responsables
de bassa part de la política social, per definició aquella de major proximitat, i als quals s'ha
exigit un major esforç de contenció fiscal el que ha afectat els polítiques socials bàsiques.
El passat any el dèficit dels Comunitats Autònomes va superar els 16.000 milions i el de
l'Administració Central els 25.000, mentre que els ajuntaments no solament van complir amb
escreix l'objectiu de dèficit zero en obtenir un superàvit proper als 5.000 milions d'euros sinó
que van tenir per quart any consecutiu un superàvit pròxim als 5.000 milions d'euros.
Tot açò sembla indicar que sotàs precisament els corporacions locals els que mes necessiten
que s'incremente el seu marge de maniobra fiscal ben a través de majors competències fiscals
i/o majors transferències dónes de l'Estat i els comunitats autònomes, atés que amb l'actual
distribució de competències una visió centralista de l'Estat equivaldria a una visió antisocial de
la realitat i perquè el gruix del finançament de l'Estat de Benestar en el nostre país correspon
als comunitats autònomes, responsables de partides tan centrals i essencials com la sanitat i
l'educació.
Per si no fos poc, la definició dels objectius d'estabilitat pressupostària definits l'any passat i
aprovats en ambdues cambres legislatives del Parlament per la majoria absoluta del PP van
reduir si cap encara mes el marge de maniobra perquè els comunitats autònomes
implementaren amb eficàcia els polítiques socials dels quals sotàs directament responsables.
Estes regles de restricció pressupostària ens$ porten directament a l'abisme a causar greus
danys a l'economia, deprimint-la i reduint sensiblement el benestar de la majoria social a mes
de no servir per a complir els fiques fiscals establides, per tant suposen un camí absolutament
equivocat.
Davant esta situació és imprescindible canviar d'estratègia, calç exigir al Govern que d'una
banda negocie amb la Comissió Europea nous objectius de dèficit, i en qualsevol cas combatre
este mitjançant el foment de l'activitat econòmica i l'increment dels ingressos, mai mitjançant la
retallada de despes necessària. La resposta ha de vindre d'un canvi de paradigma que permeta
que els estats membres puguen incrementar els seus dèficits públics mitjançant finançament
monetari directe (creació de diners per part del BCE) i que este vaja dirigit a millorar la situació
econòmica de la població mes afectada. I per un altre, que adopte els mesures oportunes per a
flexibilitzar la regla de despes amb la finalitat que els ajuntaments amb superàvit puguen gastar
mes enllà del que vaja a créixer l'economia a mitjà termini i per a modificar la norma que fixa el

sostre de despes, límit que marca el Ministeri d'Hisenda per a dissenyar els pressupostos
municipals, de manera que és fixe sobre els necessitats futures dels ajuntaments i no sobre el
pressupostat en l'exercici anterior.
Els Ajuntaments de tota Espanya i de tot color polític, la qual cosa reclamen no és que s'elimine
el sostre de despes sinó una reinterpretació de com és calcula eixe sostre de despes, per
considerar que l'actual sistema, que pren com a valor de referència la despes efectivament
realitzada en l'exercici precedent, i no el pressupostat, limita molt els possibilitats d'inversió dels
Ajuntaments.
Per tot açò és necessari que s'impulse l'adopció d'una sèrie de línies estratègiques que tinguen
com a fi combatre la legislació sobre els referides restriccions pressupostàries, de manera que
els diferents administracions publiques puguen engegar els iniciatives necessàries per a
millorar el benestar dels i els ciutadanes del nostre país i per a esta fi els corporacions locals
suposen una capacitat potencial d'acció conjunta molt interessant per a combatre els polítiques
de retallada i impulsar el necessari objectiu de modificació del marc legal que els fa possible.
El Ple per 12 vots a favor (6 PSOE, 2 Compreels meus, 3 Riba-roja Pot i 1 EUPV), i 9
en contra (7 PP i 2 Ciutadans,) va acordar:
Primer: l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, mostra la seua disposició a col·laborar amb altres
ajuntaments en una campanya a nivell estatal en contra dels polítiques d'austeritat derivades
dels exigències de la Va unir Europea i contingudes bàsicament en els regles fiscals de no
superació d'un límit de dèficit públic, no superació d'un límit de deute, i el respecte a la Regla
de Despes, amb la finalitat d'eliminar els límits imposats a la implementació de polítiques
socials necessàries per als ciutadans en una situació de crisi com l'actual.
Segon: l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, exigeix al Govern Central que adopte els mesures
oportunes per a flexibilitzar la regla de despes amb la finalitat que els ajuntaments amb
superàvit puguen gastar mes enllà del que vaja a créixer l'economia a mitjà termini i per a
modificar la norma que fixa el sostre de despes, de manera que és fixe sobre els necessitats
futures dels ajuntaments i no sobre el pressupostat en l'exercici anterior.
Tercer: l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, exigeix als Governs Central i Autonòmic
que adopten els mesures necessàries perquè el marge de maniobra fiscal, igual que el de la
resta d'ajuntaments, és vexa incrementat, be a través de majors competències fiscals i/o majors
transferències dónes de l'Estat i els Comunitats Autònomes.
Quart: l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, exigeix al Govern que negocie amb la Comissió
Europea nous objectius de dèficit, de manera que la seua reducció s'acomode a uns majors
terminis temporals i s'aconseguisca mitjançant el foment de l'activitat econòmica i l'increment
d'ingressos i no mitjançant la retallada de despes, necessari donada la situació sociolaboral
existent.
Cinqué: l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, exigeix al Govern que negocie amb la Comissió
Europea i els governs dels països que formen la Va unir Europea la necessària i urgent
modificació dels Estatuts del Banc Central Europeu (BCE) amb la finalitat que els Estats
membres puguen finançar els seus dèficits públics mitjançant finançament monetari directe
d'este organisme i que la mateixa vaja dirigida a millorar la situació econòmica de la població
mes afectada.
Vaig cisar: Comunicar el present acord a la ciutadania del municipi, al Govern Autonòmic, al
Govern d'Espanya, i a la Comissió Europea.
Exposa la moció el Sr. Rafael Gómez proponent de la mateixa.
Inicia el primer torn d'intervencions la Portaveu del Grup Popular, Sra Ruiz que
manifesta que els fan por amb la regla del gasto i afig que “abans no estàveu d'acord perquè
érem nosaltres els que governàvem mentres que ara com governa vosté….” I li atribuïx falta de
coherència.

A continuació presa la paraula el Sr. Jose Ángel Hernández, el qual defén la moció
amb gran força. Assenyala que són molts els Ajuntaments que pensen així i que defenen esta
moció així com la pròpia Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
El Sr. Rubén Ferrer que intervé a continuació vol fer constar que l'Ajuntament està
sanejat però ningú diu que igual hem de pagar 21 milions d'euros pel tema de Porcins. I amb
esta moció, l'única cosa que aconseguim de manera immediata és fer treballar als funcionaris
enviant la mateixa als distints organismes de la Unió Europea…etc perquè després altres
funcionaris, els que reben la moció, continuen treballant respecte d'això.
El Portaveu de Ciutadans, Sr. Caparrós assenyala que poden estar d'acord amb la
moció però que ells ací no poden fer res respecte d'això. No volen austeritat però crega que els
fòrums són altres, no el nostre municipi.
El Sr. Rafael Folgado, Portaveu de Comprimiu, assenyala que encara que altres grups
pensen que són brindis al sol ell pensa que sí que es poden fer coses i proposa sumar-se a
altres ajuntaments que també ho estan sol·licitant perquè la unió fa la força. I afig que estes
propostes s'han de fer perquè si un no esta d'acord amb quelcom ho té de dir a qui
corresponga per a millorar-ho.
En el segon torn d'intervencions, el Sr. Ruben Ferrer manifesta que no obstant la seua
primera intervenció, votaran a favor de la proposta.

15.- 72/2016/PGRU_PROPUESTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR PER A
INFORMAR ELS VEÏNS DE L'ESTAT DE LES MOCIONS PRESENTADES AL PLE
MUNICIPAL PER MITJÀ D'ENLLAÇ EN LA WEB MUNICIPAL.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A INFORMAR ELS VEÏNS DE L'ESTAT DE LES
MOCIONS PRESENTADES AL PLE MUNICIPAL PER MITJÀ D'ENLLAÇ EN LA WEB
MUNICIPAL
El grup municipal del Partit Popular, d'acord amb el que preveu la Llei de Bases de Règim
Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Riba-roja
de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Al llarg de cada legislatura són moltes les propostes de resolució que els grups municipals que
componen el Ple presenten per al seu debat i posterior aprovació.
Per a localitzar-les i poder conéixer-les, els grups polítics però sobretot els ciutadans, han de
mamprendre una labor de busca difícil i complexa, ja que els únics recursos són: llegir-se totes
i cada una de les actes o visionar els vídeos en què apareix el debat i les votacions, però
normalment no es dóna lectura completa a la moció.
A fi de facilitar esta labor, i per a contribuir a la tan anomenada "transparència institucional"
considerem que seria positiu crear un enllaç en la web municipal amb tota la informació relativa
a les mocions presentades. S'actualitzarà després de cada sessió de ple. En tal registre,
apareixerien les dades següents:
•
•
5.
•
•
•
•

Títol de la proposta de Resolució
Grup municipal que la presenta.
Còpia completa de la moció.
Acords Adoptats
Votació de cada grup polític.
Previsió d'execució, si procedix.
Consignació pressupostària, si procedix.

•

Grau de compliment o estat d'execució dels acords adoptats., establint els següents
ítems com a exemple:
−
−
−
−
−
−
−

NO APROVADA: Serà l'estat inicial després de ser celebrat el ple.
APROVADA: Serà l'estat inicial de la moció, després de ser aprovada pel ple.
PRESSUPOSTADA: Quan la moció requerisca una quantia econòmica per al
seu desenvolupament i s'haja consignat.
INICIADA LA FASE DEL PROJECTE.
A L'ESPERA DE RESPOSTA D'ALTRES ADMINISTRACIONS O
ORGANISMES. Quan la moció requerisca de qualsevol recurs dependent
d'una altra organisme que no siga l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
EN EXECUCIÓ: Quan el govern està treballant ja en la moció, si depén
exclusivament del propi Ajuntament.
FINALITZADA: Quan la moció ja estiga finalitzada i posada al servici del
ciutadà.

Tal registre s'agrupara per anys, i per legislatures de manera que la busca siga àgil i efectiva.
El Ple per 19 vots a favor (7 PP, 6 PSOE, 3 Riba-roja Pot , 2 Compreels meus, i 1
EUPV), i en contra 2 de Ciutadans, va acordar:
1.- La creació d'un enllaç en la web municipal en què es visualitzen les mocions presentades al
Ple municipal. En tal enllaç l'estat de les mocions apareixerà en els termes que apunta
l'exposició de motius.
2.-En tal enllaç s'incorporaren totes les resolucions presentades durant la present legislatura, i
seran actualitzades després de cada sessió plenària. L'enllaç estarà operatiu en el termini de 2
mes des de l'adopció del present acord.
La Portaveu del Grup Popular, Sra Mª Jose Ruiz explica la moció de què és proponent.
En la dita explicació assenyala que modificaran el termini previst en la mateixa als efectes que
este operativa substituint-ho pel primer trimestre de 2017, és a dir, fins al 31 de març, com es
va comentar en la Comissió Informativa.
Inicia el primer torn d'intervencions el Sr. Jose Luis López, el qual manifesta que si es
modifica el termini ells no tenen cap problema a aprovar-la perquè a més està en la línia del
que s'està fent en l'Ajuntament en matèria de transparència, etc.
El Sr. Ruben Ferrer fa constar que ells ja estaven fent este treball en la seua pròpia
pàgina web. Porten ja un parell d'anys fent-ho. I manifesta que si ara es fa des de l'Ajuntament
això els llevarà molt de treball. Votaran a favor de la mateixa.
La Sra Maite Ruiz, del Grup Municipal Ciutadans, manifesta la seua sorpresa davant
d'esta moció ja que coincidix amb una altra moció ja presentada per Ciutadans al gener
d'enguany. Esta proposta, afig, ja està aprovada. Així mateix aprofita per a tornar a preguntar
per dos mocions del seu grup que van ser aprovades i per les que pregunta tots els mesos.
La Sra. Mª José Ruiz, sol·licita la paraula per a fer referència a un matís important
respecte a la moció de Ciutadans. En la moció que en el seu dia va presentar Ciutadans només
es parla de mocions aprovades mentres que ells proposa que s'arrepleguen tant les aprovades
com les no aprovades.
El Sr. Jose Luis López també fa constar que realment s'està publicant ja tot en la
pàgina web ja que com es publiquen les actes dels plens ací s'arrepleguen totes les mocions,
tant les aprovades com les no aprovades.
La Sra Vendrell insistix en el fet que ells ja van presentar esta moció.
Tanca el tueno d'intervencions la Sra Mª José Ruiz que agraïx el suport dels distints
grups polítics ja que feia temps que no prosperava una moció del Partit Popular.

16.- 74/2016/PGRU_MOCIÓN DE COMPREELS MEUS PER RIBA-ROJA PER A DEFENDRE
ELS CÍTRICS VALENCIANS DAVANT DEL CANVI D'ARANZELS DE LA UNIÓ EUROPEA
Rafael Folgado Navarro, com a portaveu del grup Coalició Compreels meus per Riba-roja, a
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a l'empara de què disposa l'article 91 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels entitats locals, d'acord amb l'article 97 del text
reglamentari esmentat, presenta al Ple, per al seu debat i aprovació, si escau, la següent
MOCIÓ PER A DEFENDRE ELS CÍTRICS VALENCIANS DAVANT DEL CANVI d'ARANZELS
DE LA VA UNIR EUROPEA
De nou, la Va unir Europea perjudica el nostre camp i aquelles persones que viuen d'ell. Fa a
penis unixes setmanes, s'aprovava en el Parlament Europeu una modificació del règim
d'importació de cítrics del sud d'Àfrica. Malauradament, només els eurodiputats valencians,
murcians i andalusos van votar en contra d'esta barbàrie, la resta d'eurodiputats de l'Estat és
van abstenir o van votar en contra.
Fins ara, els cítrics del sud d'Àfrica podien ser importats sense aranzels fins al 15 de setembre,
això volia dir que garantien que durant els mesos d'estiu hi haguera taronges allà on en volien,
però a mesura que començava la campanya de la taronja valenciana, si els sud-africans volien
portar els seues taronges a la Va unir Europea havien de pagar unixes taxes.
Gràcies a la modificació del règim d'importació de cítrics del sud d'Àfrica, podran arribar fins al
30 de novembre. Tradicionalment, la campanya forta dels navelines és durant els mesos
d'octubre i novembre; si la taronja del sud d'Àfrica, "sense llavors, molt sucosa i dolça, de
textura i sabor atractiu" com els grans companyies importadors la publiciten, pot arribar a
Europa (incloent la Comunitat Valenciana i, per tant, el nostre vaig poblar) sense cap cost,
perjudicarà molt notablement els nostres taronges i, com a conseqüència, els nostres llauradors.
La situació econòmica dels llauradors citrícoles valencians és molt dolenta i, de nou, dónes
d'Europa, ens$ intenten clavar l'estaca de mort.
A tot açò, li hem de sumar el risc de contagi d'una plaga de taronges anomenada black espot.
Segons els normes europetes de sanitat vegetal, si és detecten mes de 14 casos d'esta plaga,
s'han de tancar els fronteres pel risc que corren els nostres cultius a contagiar-se. l'any 2016, el
nom de deteccions ha estat molt mes elevat, per contra no només no hem tancat els fronteres
com s'hauria d'haver fet, sinó que a mes a mes els allarguem el termini perquè ells puguen
portar sense cap cost taronges al nostre territori.
El Ple per 19 vots a favor (7 PP, 6 PSOE, 3 Riba-roja Pot , 2 Compreels meus i 1
EUPV), i amb l'abstenció de 2 vots de Ciutadans, va acordar:
•

l'Ajuntament de Riba-roja de Túria inste al Consell a posar-se en contacte amb la
Presidència del Govern de l'Estat per tal que realitze els accions oportunes davant la
Va unir Europea per a compensar econòmicament mitjançant ajudes els llauradors
citrícoles valencians.

•

l'Ajuntament de Riba-roja de Túria inste al Consell a demanar al Govern de l'Estat que
present els propals oportunes davant la Va unir Europea per a intensificar i reordenar
els polítiques destinades a la prop i obertura de nous mercats, així com a la
conservació dels mercats actuals, per tal de pal·liar els efectes de l'entrada sense
aranzels dels taronges del sud d'Àfrica.

•

Que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria inste al Consell a posar-se en contacte amb la
Presidència del Govern per tal d'iniciar els tràmits necessaris perquè esta mesura no és
faça efectiva en l'acord comercial amb el sud d'Àfrica i els taronges del sud d'Àfrica
paguen aranzels a partir del 15 de setembre i que no entre així en competència
deslleial amb la taronja valenciana.

•

Que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria inste al Consell a posar-se en contacte amb la
Presidència del Govern de l'Estat per tal que busque aliances amb els altres països i
aconseguir que els països voten en contra d'este canvi en el tractat sud-africà.

•

Que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria inste al Consell a posar-se en contacte amb la
Presidència del Govern de l'Estat per tal que la Va unir Europea garantisca que els
taronges complisquen amb la normativa fitosanitària europea i previnga la possible
plaga black-spot-espot.

•

Col·laborar amb els agricultors locals per a la promoció del consum dels productes
locals i recolzar els iniciatives i accions a què promoguen esta defensa.
Exposa la moció el Sr. Rafael Folgado, proponent de la mateixa.

A continuació sol·licita la paraula el Sr. Santiago Navarro, del Grup Municipal Popular el qual
vol fer constar que des del seu Grup li van plantejar una sèrie d'esmenes al proponent de la
moció ja que no els pareixia correcte que només s'instara al Govern de la Nació però no han
rebut resposta a tals esmenes plantejades. La dita esmena es reproduïx a continuació:
“Primer.- Instar al Consell, com a membre de la Delegació d'Espanya davant del consell de la
Unió Europea, a defendre el sector citrícola valencià, duent a terme les accions següents:
1. Sol·licitar la revisió dels Tractats de la Unió amb Àfrica meridional per a tornar a la
situació actualment encara vigent.
2. Reclamar, perquè en el cas que entre en vigor el nou tractat, una compensació per
la pèrdua econòmica que tals acords ocasionen, establint clàusules de salvaguarda
que preserven els interessos citrícoles espanyoles, establint contingents a la
importació de cítrics sud-africans en aquells moments estratègics la presència dels
quals en els mercats europeus resulta mes perniciosa per a la citricultura
espanyola i establint una línia de finançament especifica per a la reconversació de
plantacions de taronja navelina i de varietats de mandarina de primera campanya.
3. Incrementar la vigilància fitosanitària en els ports d'entrada a la Unió Europea dels
cítrics procedents de països no membres.
Segon.- Traslladar del present acord a tots els grups parlamentaris amb representació en Les
Corts valencianes.
Tercer.- Col·laborar amb els agricultors locals per a la promoció dels productes locals i recolzar
les accions que promouen esta defensa.”
Per part del Sr. Ruben Ferrer es planteja l'afegir un paràgraf últim a la part dispositiva
de la moció amb el següent text “Col·laborar amb els agricultors locals per a la promoció del
consum dels productes locals i recolzar els iniciatives i accions a què promoguen esta defensa”
La dita esmena és acceptada pel proponent de la moció i es procedix a la seua inclusió en la
mateixa.
També vol afegir que atés que no es tracta d'una competència municipal li pareix lògic instar el
Govern d'Espanya.
Per part del Grup Municipal Ciutadans intervé el Sr. Francisco Caparrós el qual
assenyala que respecte a este tema, nosaltres com a Ajuntament no tenim molt que fer. Sí que
podríem fer quelcom per a recolzar a l'agricultura. I fa referència a la possibilitat que es faça
una marca, una denominació d'origen de la “taronja valenciana”.
Intervé a continuació el Sr. Rafa Folgado que manifesta que sí que ha rebut les
esmenes del Grup Popular però que no les agregarà a la moció perquè ja estan arreplegades

en la mateixa ja que ells entenen que qui deu fer estes propostes és El Govern d'Espanya i no
el Consell ni el municipi de Riba-roja i ratifica l'acceptació de l'esmena de Riba-roja pot.
El Sr. Santiago Navarro, del Grup Municipal Popular assenyala que en la seua
proposta ja estava arreplegada l'esmena de Riba-roja pot. Afig que el que fa Compreels meus
és esmentar a tota hora al president del Govern. Així mateix manifesta que el Partit Popular no
jugarà amb l'agricultura valenciana i votaran a favor de qualsevol moció que es presente en
eixe sentit però el que demanen és major serietat.
Per part del Grup Municipal Socialista intervé el Sr. Jose Luis López que manifesta
que el seu Grup recolzarà la moció i que també veuen positiva la moció de Riba-roja pot.
El Sr. Rafa Gómez Muñoz assenyala que és important col·laborar amb els agricultors
però no ser paternalistes. Ells també han de tractar d'unir-se per a aconseguir que no els xafen
els seus productes.
Finalment el proponent, Sr. Rafa Folgado fa referència a altres Ajuntaments que van
aprovar esta moció amb els vots a favor del PP.
Finalitzades les intervencions es va procedir a votar en primer lloc l'esmena presentada pel
Grup Popular la qual és rebutjada per 12 vots en contra (6 PSOE, 3 RIBA-ROJA POT, 2 de
COMPREELS MEUS i 1 EUPV), 2 abstencions (CIUTADANS) i 7 vots a favor (PP).

17.- 75/2016/PGRU_PROPOSICIÓN DE RIBA-ROJA POT I COMPREELS MEUS SOBRE LA
RETIRADA DE CUENTAS BANCÀRIES DE BANCS QUE DESNONEN EN EL NOSTRE
ENTORN.
D. Rubén Ferrer Pérez, Portaveu del Grup Municipal de Riba-roja Pot, D. Rafael Folgado
Navarro, Portaveu del Grup Municipal de Compreels meus per Riba-roja en l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria, a l'empara del que disposa el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent:
PROPOSICIÓ
Retirada de cuentas bancàries de bancs que desnonen en el nostre entorn
L'actual crisi econòmica i l'augment de la desocupació ha impactat de manera dramàtica en la
vida de milers de persones, que a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes no
poden cobrir les seues necessitats més bàsiques. Esta situació ha portat que moltes famílies
no puguen fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer de la seua vivenda habitual.
Açò s'ha traduït en milers de desnonaments en tot l'estat espanyol i que centenars de persones
han vist vulnerat el seu dret a una vivenda digna, havent d'afrontar situacions de greu
vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 fins a l'actualitat s'han
produït en l'Estat Espanyol més de 700.000 execucions hipotecàries. A estes alarmants xifres
s'han de sumar l'augment de les dificultats per a afrontar el pagament del lloguer, que cada
vegada afecta més persones.
Estem davant d'una situació d'emergència i vulnerabilitat habitacional que s'incrementa per
l'existència d'un mercat de lloguer escàs, car i preocupantment especulatiu i per la falta d'un
parc públic de vivenda social, menys d'un 2% de la vivenda construïda. Tot això constituïx una
autèntica anomalia en el context europeu. A més, com a denúncia l'informe "Emergència
Habitacional en l'estat espanyol", elaborat per l'Observatori DTE i la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca, esta situació s'empitjora encara més pel fet que Espanya és el país d'Europa amb
mes vivenda buida, 13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos buits segons el cens estatal
de vivenda de 2011).
Esta situació d'emergència social que patixen les persones en situació de vulnerabilitat
contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtingut per les entitats financeres.

La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels Drets
Econòmics, Socials i Culturals, en article 11, reconeix "el dret de tota persona a un nivell de
vida adequat per a si i la seua família, inclús alimentació, vestit i vivenda adequats, i a una
millora contínua de les condicions d'existència. Els Estats Parts prendran mesures apropiades
per a assegurar l'efectivitat d'este dret...".
En el marc jurídic nacional, l'article 47 CE proclama del dret a una vivenda digna i adequada
així com el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i les normes
pertinents per a fer efectiu este dret, i l'article 33 declara la funció social de la vivenda.
En el nostre entorn local i comarcal no tenim accés a dades sobre els desnonaments que es
produïxen en l'actualitat. No obstant si fem una simple proporció de què es produïxen a nivell
estatal la dada seria molt descoratjador.
Des de Riba-roja Pot i Compreels meus entenem que no podem quedar-nos impassibles
davant d'esta situació, i no podem premiar amb diners públics al mateix temps als bancs que la
mantenen.
El Ple per 12 vots a favor (6 PSOE, 2 Compreels meus, 3 Riba-roja Pot i 1 EUPV), i 9
en contra (7 PP i 2 Ciutadans,) va acordar:
1.- Sol·licitar als bancs en què tenim oberts comptes i depòsits que des d'esta data:
•

Avisen a l'àrea de Benestar Social municipal per registre d'entrada i amb una
antelació mínima de 3 mesos abans de la sol·licitud al jutjat l'alçament d'una
vivenda.

•

Accepten la dació en recompensa de la vivenda hipotecada

•

Oferisquen alternativa habitacional a la família afectada per un alçament hipotecari
de la seua vivenda.

2.- Retirar els depòsits bancaris dels bancs que no accepten o complisquen la sol·licitud
anterior, deixant-los en una mínima quantitat operativa que no resulte onerós per a
l'administració i permeta continuar donant servici als veïns.
3.- Informar d'este acord a les entitats bancàries amb què mantenim en este moment cuentas
bancàries.
4.- Sol·licitar al Govern de la Nació la reforma de la Llei Hipotecària per a introduir la dació en
pagament i l'alternativa habitacional en la mateixa.
Inicia el torn d'intervencions el proponent de la moció, Sr. Rubén Ferrer que explica el
contingut d la mateixa.
A continuació sol·licita la paraula la Sra. Raquel Argandoña, del Grup Municipal
Popular que als efectes de centrar la qüestió a l'Ajuntament de Riba-roja assenyala totes les
coses que s'han anat fent respecte d'això com ara la Comissió d'Intermediació, que va
aconseguir la dació en pagament en més d'una ocasió, bases d'ajuda de lloguer de
vivendes…etc. Considera que les propostes que s'arrepleguen en la moció no són eficaç i es
basa en l'Informe de Tresoreria. Sosté que les Oficines bancàries a Riba-roja poc poder tenen
respecte d'això ja que seguixen les instruccions que els marquen les centrals conforme al
Conveni de bones pràctiques. I es planteja què passaria si les oficines bancàries de Riba-roja
no compliren este acord perquè els seus centrals li l'impedixen? I finalment fa referència a la
responsabilitat comptable en què es podria incórrer conforme a l'Informe de la Tresorera.
Per part del Grup Municipal Socialista intervé el Sr. Jose Ángel Hernández que
assenyala que és precisament basant-se en l'Informe de la Tresorera pel qual s'ha modificat
l'apartat segon. Crega que amb la nova redacció ja no s'està vulnerant res. Encara que el més
important seria que es modificara la Llei Hipotecària i així no seria necessari fer cap tipus de
pressió.
La Sr. Maite Ruiz, del Grup Municipal Ciutadans assenyala que la moció s'ha suavitzat
un poc però que encara així no sap si el que pretén la moció és que les entitats bancàries
incomplisquen la Llei Hipotecària o que condonen els deutes. D'altra banda es planteja la
qüestió següent: Ens gastem 60.000 euros en un rockodromo i no podem ajudar la persona
que està en esta situació? Ella no comprén que puga haver-hi un desdonament a Riba-roja i

insta que resolguem el problema, dedicant una partida pressupostària des de servicis socials
perquè no hi haja cap desdonament a Riba-roja.
El Sr. Rafa Folgado de Compreels meus crega que els primers punts de la moció ens
poden ajudar a resoldre la situació i en el segon punt, amb la nova redacció que se li ha donat
ja es complix la llei. Així mateix sosté que s'ha de sol·licitar al Govern que modifique la Llei
Hipotecària.
El Sr. Rafa Gómez d'EU focalitza el problema en la Llei Hipotecària. Així mateix
informa que han sol·licitat al Jutjat de Llíria que els passe informació real dels desnonaments
que s'ordenen i que en definitiva s'ha de posar un poc de pressió per a evitar que es
produïsquen més desnonaments.
El Sr. Ruben Ferrer insistix en el fet que continuaran defenent la gent. Sosté que ells
continuaran rescatant les persones i no als bancs i advoca per la dació en pagament, així com
pel lloguer social. Respecte a l'Informe de Tresoreria sosté que tampoc es complix en estos
moments ja que els comptes es troben repartides en distintes entitats bancàries.
Finalment el Sr. Alcalde fa referència a una reunió que va tindre amb tots els Directors
d'Oficines bancàries de Riba-roja respecte d'això d'este tema.

18.- 76/2016/PGRU PROPOSICIÓ DE RIBA-ROJA
REHABILITADES EN EL NOSTRE TERME MUNICIPAL.

POT

PER

UNES

PEDRERES

Per unes pedreres rehabilitades en el nostre terme municipal
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que preveu la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració del
Ajuntament de Riba-roja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposició de
Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les pedreres d'àrids del nostre municipi són un dels problemes mediambientals més importants
que té Riba-roja de Túria.
La pèrdua de sòl fèrtil, la generació de soroll i pols en suspensió, la contaminació dels aqüífers
acompanyada de la pèrdua de biodiversitat són les conseqüències de la seua existència.
És conegut que l'explotació dels recursos miners és competència estatal, i que és competència
autonòmica delegada, entre altres, la supervisió dels Plans de Labors miners.
La Llei 22/1973, de Mines, establix que els projectes d'explotació i investigació aprovats per a
l'execució de labors mineres es desenvoluparan per mitjà de la presentació pel titular i
aprovació per l'òrgan competent del pla de labors anual. La història recent d'allò que s'ha
ocorregut amb l'abandonada pedrera de "La Pedrera" ens indica que no s'ha supervisat el
compliment del Pla de Labors pel que fa a la rehabilitació de la mina, i inclús més, els diners
depositats com a fiança per a la seua restitució no resulta en absolut suficient per a la mateixa.
En previsió que no puga tornar a ocórrer el que ha ocorregut amb l'esmentada pedrera, i atés
que en estos moments hi ha en actiu altres tres que no han iniciat cap pla de rehabilitació, és
necessari que s'actue com més prompte millor per si hi haguera un desistiment de funcions en
l'administració que poguera ocasionar greus perjuís al medioambiente del nostre municipi.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, ACORDA:

1.- Realitzar un estudi per mitjà del qual es puga comprovar si la situació d'avanç i profunditat
de les pedreres del nostre municipi coincidix amb els Plans de Labors i Restauració presentats i
aprovats en Conselleria. Així mateix en tal estudi s'avaluaran els costos d'una restauració total
de les mateixes.
2.- Instar a la Conselleria perquè sol·licite a les explotacions mineres que operen a Riba-roja
l'adequació de les garanties de restauració a fi que siguen suficients per a escometre els costos
calculats en l'anterior estudi de restauració.
Inicia el debat el Sr. Ruben Ferrer que com a proponent de la mateixa exposa la moció.
La Sra Mª Jose Ruiz, del Grup Municipal Popular vol puntualitzar que les pedreres no
es poden tancar, la qual cosa es pot fer és modificar els convenis. Les pedreres estan des dels
anys 60 si bé ara el moment és un altre. No obstant, vol fer insistència en què es continua
ingressant en les arques municipals el cànon de les pedreres per l'explotació.
El Sr. Jose Ángel Hernández, del Grup Municipal Socialista explica la situació. Per
part de la Junta de Govern s'acorda el tancament de les pedreres però estes interposen un
recurs i per a evitar els perjuís s'acorda la suspensió com a mesura cautelar. I fa referència a la
Sentència de la pedrera de la Pedrera que obliga a la Conselleria a exigir l'aval que faltava.
El Sr. Francisco Caparrós, del Grup Municipal Ciutadans es mostra també partidari
que les pedreres es reconstruïsquen, assenyala que el que en principi pareix una situació
nefasta ho podem convertir en quelcom positiu. Treballar l'espai i tindre una identitat nova i
diferent. Devem fer del problema un avantatge.
Per part del Sr. Rafa Folgado del Grup Municipal Compreels meus s'insistix en la idea
que es faça l'estudi que proposa la moció i que s'exigisca a la Conselleria que modifique les
garanties per a la restauració però atés que el primer depén de nosaltres deuríem fer eixe
estudi a veure fins on podem arribar.
En la mateixa línia intervé el Sr. Rafa Gómez d'EU que a més considera que el que ha
ocorregut ací és desastrós.
El Sr. Rubén Ferrer assenyala que va parlar del contingut d'esta moció amb els tècnics
municipals i que atés que els terrenys on estan les pedreres no són els nostres no es pot fer
una altra cosa.
La Sra Mª José Ruiz vol fer constar que si ho tenen tan clar hi ha altres mesures més
contundents que un acord de la Junta de Govern. No obstant es mostra totalment d'acord amb
la rehabilitació i la defensa mediambiental.
El Sr. José Ángel Hernández li pregunta a la Sra Ruiz si eixes mesures contundents
són l'ampliació de les llicències com va fer el govern popular en el seu moment.
Per petició expressa del Sr. Alcalde i de la Portaveu del Grup Popular, Sra Ruiz
s'arrepleguen textualment la intervenció del Sr. Alcalde que a continuació es reproduïx:
“ Sr. Alcalde: M'han invitat a intervindre , per la qual cosa intervindré, jo pense que és un poc
mas seriós i rigorós però almenys la gent mes allà dels gestos, ha de saber la veritat i la veritat
és i a vegades es que un no vol recórrer no vol la memòria cap memòria però és que cal tindre
memòria i vosté sap amb 16 anys que ha estat, bo m'imagine que ho tens de saber perquè has
sigut 16 anys Regidora i has de saber el que ha passat; que este tema em resulta molt dur, clar
que vos enviem a la Fiscalia i clar que la Fiscalia impute i vos va enviar al jutjat. El que ha dit
Rubén que ho ha dit molt bé, ve com a conseqüència que vostés estaven fraudulentament,
mirant per a un altre costat i deixant passar denúncies com la de Rubén que jo he tingut en la
mà en el moment d'oposició en expedients grandíssims deixant a pedreres sense llicències,
vostés, el seu govern.
Sra. Mª José Ruiz: Senyor Alcalde demane que conste en acta

Sr. Alcalde: no, si jo vull que cost en acta el que estic dient.
Sra. Mª José Ruiz: És que veig que no està constant en acta, per això.
Sr Alcalde: Tranquil·la si vosté ho sap tot, la qual cosa passa que està la cambra i escolta que
escoltaràs mes coses encara, que conste en acta això, si sí paraula per paraula. D'una manera
fraudulenta van mirar de costat sabent que havien llicències i activitats que no tenen llicència
entre altres les que ha dit Rubén , documentades en instàncies, vostés van renovar clarament i
no vau atacar, no a les pedreres, sinó als mercantils de les pedreres, vostés, en el seu govern.
Vostés a canvi que per exemple pagara part del concert De Juliol Esglésies mal van abaratir
este poble , vostés en la seua negociació de les pedreres vau deixar ingressats sis milions
d'euros a este poble, vostés, vosté la teua una d'elles, Raquel una altra i Folgado un altre, els
altres no estaven, vostés, no em mire amb eixa cara, vostés, i això de les pedreres és un
escàndol que han fet vostés, un escàndol de molta magnitud i per a nosaltres el que ha
significat és oposar-se a despatxos d'ara molt importants que quasi es creien en contra nostre
per no renovar el que vostés renovaven a saber per què i que conste en acta, la qual cosa
vostés renovaven quan l'oposició vos portaven als jutjats perquè no ho feren perquè nosaltres
quan tocava encara que perdérem o guanyàrem que ens dóna igual, només ens interessa el
que li interessa a Riba-roja que per cert ha sigut l'únic poble d'esta Comarca, condemnat a
conseqüència d'alguns pel Tribunal Constitucional, una , o pel Contenciós Administratiu, en el
meu cas, perquè vostés si que anàveu a per les persones i és eixe sentit les pedreres han sigut
l'escàndol número u de la vostra gestió, en les renovacions del 13 al 15, quan veníem ací
contents, alguns regidors que eren regidors que estan per ací, no se si estaran, se n'hauran
anat ja i sabien com ens barallàvem ací, perquè renovaven i vostés tornaven a renovar però
Juliol Esglésies cantava, vi Juliol Esglésies a cantar i vostés donàveu entrades i anàveu al
concert i al seu camerino i la pedrera tornava a seguir amb llicències. I nosaltres ens hem jugat
el tipus ben fet i crec en eixe sentit hem de donar les gràcies i el suport a Riba-roja Pot per la
preocupació i conste que l'ha tingut ara i abans i concretament Rubén, ara i abans, val ? I per
tant, això de les pedreres que ho sàpia tot el poble que ha sigut un escàndol i acabe dient que
el que ha dit Paco que ha plantejat ací , cal tindre-ho en compte, no cal pensar en la lluna ni en
el mar però hi ha moltes possibilitats, moltíssimes, sobretot en la pedrera que hi ha al costat de
la parada de metre de Masia de Traver per les seues possibilitats que té i ho anem a fer , la
rehabilitarem i estrenyerem bé a les pedreres perquè tanquen pactadament i això que el teu
has dit les pedreres podrien estar 50 anys mes ,sinó haguérem anat al jutjat contra ells, perquè
nosaltres si que hem fet una resolució amb la firma d'alcaldia en la Junta, el paperot que vosté
diu, dient que tancaríem això de les pedreres, bo tancar no, no renovar les llicències seria mes
ajustat, el mateix podrien haver fet vostés en compte d'haver buscat a Juliol Esglésies, però
vostés no feien això, volíeu autobús i a Juliol Esglésies , ara si que ha vingut del despatx de
Garrigues una queixa contra l'alcalde, i els hem dit que facen el que vullguen, que facen el que
hagen de fer, nosaltres seguirem i intentarem a arribar a un acord i pactant les parts, no per a
50 anys , per a una temporada justa, per cert la modificació que ha fet la moció ens ve bé i he
de dir amb la veritat per davant perquè ho entenga tot el món, que el Conseller d'Indústria s'ha
posat a disposició, perquè sap que van exigir un aval per 250000 o 300000 euros , quan el
cost de rehabilitar està entre dos o tres milions d'euros i vostés deixàveu els avals, que és el
que ha demanat, ben comanda Riba-roja Pot, vostés el que passa que la memòria és curta
algunes vegades, però jo la refrescaré tot el que faça falta, ací i a pesar que ara diuen que em
volen portar al jutjat i en el jutjat també ,que és el que m'ha dit abans i que conste tot en acta,
per tant ja esta prou parlat el punt i passarem a les votacions”.
19.- 73/2016/PGRU_PROPUESTA DE RESOLUCIÓ DE S CIUTADANS PER A L'ESTUDI I
IMPLEMENTACIÓ DEL PLA TERRITORIAL D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL PER A MUNICIPIS DE MES DE 20.000 HABITANTS.
El partit polític Ciutadans Riba-roja, d'acord amb el que preveu la Llei Reguladora de
Bases de Règim Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'Administració de
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de
Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Riba-roja de Túria queda inclòs -per pertànyer al grup de mes de 20.000
habitants-, entre els que tenen l'obligació de promoure i gestionar un pla territorial
d'emergències i previsió de riscos catastròfics. Donada la situació geogràfica i les
característiques orogràfiques del municipi, així com altres factors a tindre en compte com són el
"corredor" d'aeronaus en ruta d'envol i aterratge, o la instal·lació d'indústries en els polígons
industrials suceptIbles d'emmagatzemar i, o transportar mercaderies potencialment perilloses.
També, i és de tots conegut que estem en zona de potencial risc d'inundacions tant pel
desbordament del va riure Túria com per les avingudes procedents de barrancs. El risc
d'incendis també és important tant per al nucli urbà, com per a les urbanitzacions i els polígons
industrials, així com per al parc natural del Túria i les muntanyes circumdants. Hem de plantejar
també la possibilitat de moviments sísmics, contaminació d'aqüífers, accidents de vehicles amb
mercaderies perilloses etc.
(1) OBJECTIU. El Pla Territorial Municipal té com a objectiu obtindre la màxima protecció per a
les persones, el medi ambient i els béns, que puguen resultar afectats en qualsevol situació
d'emergència, establint per a això una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels
mitjans i recursos, tant públics com privats en el municipi, que permeta fer front a situacions de
risc o emergència greu.
ABAST. L'abast territorial del pla és l'acabe municipal de Riba-roja de Túria
La Llei 2/1985, de 21 de Gener, sobre Protecció Civil que constituïx el marc legal que
determina tot el sistema de preparació i resposta davant de situacions de greu risc col·lectiu,
calamitat pública o catàstrofe extraordinària en què la seguretat i vida de les persones pot
perillar i sucumbir massivament.
•

Segons l'article 2.1, la "competència en matèria de Protecció civil correspon a
l'Administració civil de l'Estat i, en els termes establits en esta Llei, a les restants
Administracions públiques".

•

En l'article 10.1 diu "Els Plans Municipals s'aprovaran per les corresponents
Corporacions Locals, s'integraran, si és el cas, en els Plans Supramunicipals, Insulars
o Provincials, i hauran de ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de la
Comunitat Autònoma".

Llei 7/1985, de 2 d'Abril,, reguladora de les Bases de Règim Local, que en l'article 25.2 establix
que "El Municipi exercirà en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de
les comunitats autònomes, en les següents matèries":

•

Protecció Civil, prevenció i extinció d'incendis.

Reial Decret 407/1992, de 24 d'Abril, pel qual s'aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil.
Norma Bàsica que constituïx el marc fonamental per a la integració dels Plans de Protecció
Civil en un conjunt operatiu i susceptible d'una ràpida aplicació.
•

Segons l'article 3.1. "els Plans Territorials s'elaboraran per a fer front a les
emergències generals que es puguen presentar en cada àmbit territorial de
Comunitat Autònoma i d'àmbit inferior, i establirà l'organització dels servicis i
recursos que procedisquen bé de la pròpia Administració que efectua el Pla,
d'altres Administracions Públiques o d'altres Entitats públiques o privades".

•

L'article 8.3, establix que "les entitats locals elaboraran i aprovaran, quan
procedisca i segons el marc de planificació establit en cada àmbit territorial, els
seus corresponents Plans Territorials de protecció civil".

•

La competència de direcció i coordinació de les accions previstes en estos plans,
correspon a l'autoritat local, sense perjuí que en el cas de ser activat el Pla
Territorial d'àmbit superior, tals funcions les exercisca l'autoritat designada en el
mateix.

Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
•

L'article 14.1.b establix que correspon als municipis "elaborar i aprovar el Pla Territorial
Municipal enfront d'emergències" i l'article 14.1.d que correspon als municipis "elaborar
el mapa de riscos i el catàleg de recursos municipals en situacions d'emergència."

•

L'article 23.1 establix que "els plans territorials d'àmbit inferior al comunitari seran
de àmbit municipal i supramunicipal", i en l'article 23.2 que estos "plans acomodaran la
seua estructura i contingut a les directrius disposades en esta llei i a les que fixe el Pla
Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana."

•

L'article 23.3 establix que "dits Plans seran aprovats pels Plens de les seues
respectives corporacions locals, o per l'òrgan supramunicipal, si és el cas, previ al
tràmit d'informació pública, havent de ser homologats per la Comissió de Protecció Civil
de la Comunitat Valenciana."
(1)

Pla territorial municipal enfront d'emergències. Guia.

L'Ajuntament de Riba-roja, deu garantir la seguretat de tots els seus veïns, i per a això, és
necessari l'elaboració d'un pla d'actuació coherent on s'incloguen els protocols d'estudi i
actuació en el marc territorial, i on s'identifiquen i classifiquen tots els riscos possibles i es
pauten degudament les accions encaminades a resoldre qualsevol situació de risc, tant de
persones com de béns.
La norma bàsica de Protecció Civil, aprovada per reial decret 407/1992, conté les directrius per
a l'elaboració de plans territorials per a l'actuació en cas d'emergència.
Per a realitzar el mencionat pla, és necessari comptar amb un òrgan d'assessorament, que
s'encarregue de la posada en marxa, definisca les polítiques preventives en el marc de la
Protecció Civil, com a òrgan assessor, on estiguen integrats els distints agents intervinents tant
de prevenció com d'intervenció. Per a això es podria posar en marxa la Comissió Local de
Protecció Civil que com a fòrum permanent prestarà suport als responsables municipals en la
tasca de planificació, desenvolupament, implantació i seguiment dels distints apartats del Pla
Territorial d'Emergències i Protecció Civil.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria
absoluta del número legal de membres, ACORDA:
1r Instar a l'equip de govern perquè pose en funcionament la Comissió Local de Protecció Civil,
i o Comité Assessor per a assistir al Director del Pla, en els distints aspectes relacionats amb
l'emergència. L'Alcalde podrà constituir el Comité Assessor, compost pels Caps de les diverses
Unitats Bàsiques que intervenen en l'emergència i les persones que el director del pla
considere oportú.
(se citarà els caps de les unitats bàsiques i la resta dels integrants del Comité Assessor)
* Unitat Bàsica de Seguretat
* Unitat Bàsica d'Intervenció
* Unitat Bàsica Sanitària i d'Alberg i Assistència
* Unitat Bàsica de Suport Logístic
Amb les funcions de: Demanar la informació necessària i suficient de l'emergència
Analitzar la situació en cada moment i preveure les possibles conseqüències i proposar les
actuacions convenients al Director del pla, que correspon a l'Alcalde, o substitut en cas
d'absència d'este.
2n Instar a l'equip de govern a què elabore el Pla Territorial d'Emergències i Protecció Civil de
Riba-roja de Túria. Que dit pla siga aprovat pel Ple de l'Ajuntament, i enviat a la Direcció

General competent en matèria de protecció civil per a la seua homologació per la Comissió de
Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
3r Crear un inventari actualitzat dels plans d'emergència d'edificis municipals. Dur a terme
l'oportuna actualització dels mateixos i la posterior implementació de cada un d'estos plans
d'emergència, procedint-se al nomenament de cada un dels càrrecs inclosos en els mateixos i
la realització dels simulacres que es determinen.
4t Requerir a la Direcció General competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències
les anotacions del Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció que afecten este municipi així
com els protocols en què forma part esta Administració.
5t La creació una ferramenta informàtica que facilite la gestió d'emergències per part dels
servicis municipals. Esta ferramenta disposarà de la informació relativa als plans d'emergència
en edificis municipals, així com les consignes a seguir en el cas d'emergències associades a
empreses externes. També inclourà l'inventari dels elements d'especial importància (hidrantes,
embornals, instal·lacions especialment perilloses, camins accés, etc.).
Inicia el torn d'intervencions el proponent de la moció, Sr. Caparrós el qual introduïx
uns canvis en el text original de la moció que ja s'arrepleguen en la mateixa.
Tots els Grups Polítics manifesten que votaran a favor de la mateixa si bé la Sra
Carmen Grau del Grup Popular fa constar que esta moció es queda curta per a un municipi de
més de 20.000 habitants. El Sr. Caparrós, felicita al poble de Riba-roja perquè crega que entre
tots i treballant junts es poden anar solucionant els xicotets o grans problemes que es van
produint.
Finalitza el torn d'intervencions el Sr. Alcalde destacant la labor del personal de
Protecció Civil.

20.- Donar compte de la interlocutòria de data 22 de Setembre del 2016
Es dóna compte de la interlocutòria de data 22 de setembre del 2016, dictat pel Jutjat
contenciós administratiu núm. 7 de València en relació al procediment Drets Fonamentals
30/2016 interposat per Juan Manuel Calaforra Perió, en el que havent presentat recurs
d'apel·lació contra la sentència de 27/06/2016, no s'ha constituït el depòsit, ni s'ha presentat la
documentació acreditativa d'haver obtingut la justícia gratuïta o d'haver sol·licitat tal benefici,
per la qual cosa la Sala posa fi al tràmit del recurs d'apel·lació quedant ferm la sentència
esmentada. Contra la mateixa no cal interposar recuse algun.
El Ple es dóna per assabentat.

21.- Donar compte de l'Informe de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre
diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, exercici 2014
Es dóna compte.
22.- Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia compresa entre els números 2280/16
al 2521/16.
Per part del Grup Popular se sol·licita informació sobre les resolucions següents:
2.289,2.302, 2.316,2.374,2.380, 2.404, 2.433, 2.387, 2.441, 2.442 i 2.443; 2.457, 2.458, 2.472 i
2.447.
Així mateix, volen aprofitar per a dir que no estan d'acord amb la contestació sobre les
Resolucions del Ple anterior.

Per part del Sr. Alcalde i dels Regidors d'Urbanisme i Educació es contesta a diverses de les
qüestions plantejades.
Per part del Grup Riba-roja Pot se sol·licita informació sobre les resolucions següents:
2.312, 2.436 i 2.469.
I manifesten que tampoc els va agradar la resposta de l'anterior Ple sobre les resolucions.
Per part del Grup Ciutadans se sol·licita informació sobre les resolucions següents:
2.302, 2.312, 2.316, 2.338, 2.573, 2.374, 2.573, 2.374, 2.433 i 2.435 .

23- Precs i preguntes
Grup Popular:
1.

Per part de la Portaveu del Grup Popular, Sra Ruiz es pregunta pel tema de la Xarxa de
Llibres. Per part d'algunes famílies els han arribat queixes que s'han pagat quantitats
diferents de persones en situació semblant entre altres aspectes i és per això que vol
preguntar si està garantit el pagament correcte de la Xarxa de Llibres i quin ha sigut el
problema si és que ho hi ha hagut.

2. D'altra banda, assenyala que han observat moltes sancions en el Polígon i volien saber
que política s'està portant a terme d'Inspecció d'activitats en el Polígon.
3. Vol també preguntar si en relació amb la Providència d'Alcaldia relativa a la sentència
de la RPT si anirà acompanyada d'algun Informe d'algun Habilitat Nacional que indique
que s'ha de fer en estos casos.
4. I finalment vol assenyalar que els consta una instància d'algun grup que sol·licitava
veure l'expedient de la plaça d'Intendent de la Policia Local i que no se li ha facilitat.
Acaba el seu torn d'intervenció amb un prec, exposa que la setmana passada van fer set
preguntes i no han obtingut resposta. Per això sol·licita que per favor se li conteste abans
tot el que han preguntat.
El Sr. Alcalde dóna resposta a algunes preguntes plantejades.
Grup Riba-roja pot:
1. Per part del Portaveu de Riba-roja Pot es pregunta Amb quins criteris se'n van a
treballar els Pressupostos participatius? I a qui aniran dirigits?.
2. D'altra banda assenyalen que hi ha uns llocs en la plantilla de personal que no s'estan
cobrint i els han dit que no feia falta ja que amb el personal del pla d'ocupació ja s'estan
duent a terme eixes tasques. Vol preguntar si això és així.
3. També desitgen preguntar per què no es van gravar en el Ple anterior les preguntes
efectuades pels veïns ja que es va dir que es gravarien.
El Sr. Jose Luis López procedix a contestar-li diverses preguntes. En relació a la borsa de
treball li trasllada del que li va contestar una persona que forma part de la dita bossa i que
plantege la qüestió relativa a la mateixa. Es compromet a fer-li arribar la resposta per si és
del seu interés.
Així mateix, assenyala que s'han donat les ordes oportunes perquè es procedisca a gravar
també la intervenció del públic en el Ple i així es farà hui en este Ple.

Per la seua banda el Sr. Rafael Gómez amb relació als Pressupostos Participatius
assenyala que eixa és una de les principals funcions que tindran els Consells Sectorials
que hem creat en este Ple.
Sol·licita la paraula el Sr. Miquel Castillo per a explicar el tema de la Xarxa de Llibres i
contesta a continuació a dos preguntes formulades en el Ple anterior:
−

La primera, en relació al bo infantil assenyala que la resolució final del bo infantil
encara no ha eixit. La Conselleria encara no ha resolt encara. Així mateix assenyala
que l'Ordenança no s'ha modificat.

−

I en relació al tema dels concerts només pot dir que no els ha arribat notícia de tal fet,
per la qual cosa en data hui no hi ha cap canvi respecte d'això.

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent
les 23:06 hores del mateix dia de la seua iniciació.

