ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 3 D’ABRIL DE 2017
Lloc: Saló d’Actes de l’Ajuntament
Data: 3 d’abril de 2017
Hora: 17:30
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín
D. José-Luis López Galdón
D. José Ángel Sánchez Carrizosa
Dª Mª Dolores Verdeguer Royo
D. Rafael Gómez Sánchez

Riba-roja -Pot
D. Rubén Ferrer Pérez
Dª Concepción Noguera Pucho
D. Andrés Fernández Márquez

Partido Popular
Ciudadanos
Dª. Mª José Ruiz Esteban
D.
Francisco
Caparrós
D. José-Luis Folgado Correa Durán
Dª.
Mª
Carmen
Grau Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell
González
D. Juan-Vicente. Giner Lleó
Dª Raquel Argandoña López
Dª. Carmina Soriano Gimeno
D.Santiago Navarro Zaragoza
Compromís
EUPV
D.Rafel Folgado Navarro
D. Rafael Gómez Muñoz
D. Miquel Castillo Faus

Regidors absents: Cap
Actua com a Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de
l’Ajuntament, el dia 3 d’abril de 2017, sent les 17:30 hores, es van reunir en primera
convocatòria els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment
marginats. Tot això Sota La Presidència del Sr. Alcalde Roberto Raga Gadea, assistit de la
Secretària Ylenia Díaz Morán.
Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes
consignats en l’Orde del Dia.
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1.APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 6/03/2017
Acta núm. 4, convocatòria ORDINÀRIA de data 06/03/2017.Comienza el sr. Alcalde
preguntant si algun membre de la corporació ha de fer alguna observació a l’acta referenciada.
No havent-hi observacions i sotmesa a votació, va ser aprovada per unanimitat.

2.- 772/2017/GEN ACORD D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
GENERAL De l’ESTAT I LA GENERALITAT VALENCIANA PER A LA IMPLANTACIÓ
D’UNA XARXA D’OFICINA INTEGRADES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT
TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA I AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL De l’ESTAT I LA GENERALITAT VALENCIANA, PER
A LA UTILITZACIÓ DE L’APLICACIÓ INFORMÀTICA “OFICINA DE REGISTRE VIRTUAL”
(ORVE) COM A MECANISME D’ACCÉS AL REGISTRE ELECTRÒNIC COMÚ I AL SISTEMA
D’INTERCONNEXIÓ DE REGISTRES.
ANTECEDENTS DE FET
Primer. Subscrit el Conveni Marc el 22 de maig de 2015, entre el Ministeri d’Administracions
Públiques i el Conseller d’Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, per a la
implantació d’una Xarxa d’Oficines Integrades d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de la
Comunitat Valenciana, publicat en el BOE número 154 de 29 de juny de 2015.
Segon. Subscrit el Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat i la
Generalitat Valenciana, per a la utilització de l’aplicació informàtica "oficina de registre virtual"
(ORVE) com a mecanisme d’accés al registre electrònic comú i al sistema d’interconnexió de
registres, el passat 25 de febrer de 2015 i publicat en el BOE núm. 64 de 16 de març de 2015 –
prorrogat mitjançant una resolució de 5 d’abril de 2016 de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques (BOE NÚM. 97 de 22 d’abril de 2016).
Tercer. Elaborat informe de la Secretaria de data 21 de de març de 2017.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
Primera. L’adhesió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria al Conveni Marc entre l’Administració
General de l’Estat i la Generalitat Valenciana per a la implantació d’una Xarxa d’Oficines
Integrades d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Segona. L’adhesió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria al Conveni de Col·laboració entre
l’Administració General de l’Estat, MINHAP, i l’Administració de la Generalitat Valenciana, per a
la utilització de l’aplicació informàtica "oficina de registre virtual" (ORVE) com a mecanisme
d’accés al registre electrònic comú i al sistema d’interconnexió de registres.
Tercera. Facultar a l’Alcalde-Presidente d’este Ajuntament per a la firma d’ambdós convenis, i
qualsevol altre document que tinga relació amb els mateixos.

2

Quarta. Remetre este acord junt amb la documentació corresponent al Secretari Autonòmic
d’Administració Pública de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública de la Comunitat
Valenciana als efectes oportuns.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/141

3.- 769/2017/GEN IMPLANTACIÓ LICITACIÓ ELECTRÒNICA
ACORD SOBRE L’APLICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA EN ELS EXPEDIENTS
DE LICITACIÓ De l’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.
En la Societat de la Informació en què vivim, les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions (d’ara en avant, TIC) exercixen un paper fonamental en la vida política, social,
econòmica, laboral i d’oci tant en el Sector Privat com en el Sector Públic. I, precisament en
l’àmbit públic, la implementació de les TIC en tots els tràmits i gestions que es facen en, des de
i pels distints organismes i ens que componen el sector públic és conegut com «Administració
electrònica».
I és precisament en este marc i fruit de les demandes dels ciutadans protagonistes de la
Societat de la Informació en què han vist recentment la llum dos noves normatives que vénen a
completar l’ordenament jurídic en matèria d’Administració electrònica la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques com en la Llei
40/2015.
Com a conseqüència de la Entrada en vigor de les dites lleis l’Ajuntament de Riba-roja
de Túria va aprovar un ambiciós Pla d’implantació de l’Administració electrònica en la Junta de
Govern Local de 14 de novembre de 2016 del que es va donar compte al Ple en sessió
celebrada el 15 de desembre de 2016.
Dins del dit Pla es contemplaven objectius organitzatius, normatius i procedimentals i
d’adaptació de la tecnologia interna el termini d’execució del qual se circumscrivia al primer
trimestre de 2017. Dites objectives estan pràcticament aconseguits i implantats.
Així mateix, es preveia una segona fase relativa a la millora de canals de comunicació i
tecnologia externa la temporalització de la qual es fixava per al segon trimestre de 2017..
Una vegada complits els objectius de back office resulta convenient anar endinsant-se
en els objectius relatius al front office i un molt important és el relatiu a la licitació electrònica.
La licitació electrònica és la fase de la contractació pública electrònica que permet
simplificar la relació de les Administracions amb els licitadors en el ¨front office" la cara visible
de l’administració. El procés es realitza de mode electrònic, des de la publicació de plecs i
presentació d’ofertes a l’adjudicació definitiva, amb els avantatges que açò comporta: reducció
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de temps, gastos, preu d’adjudicació, augment de la transparència, de la concurrència i amb
plenes garanties legals de compliment de la normativa vigent.
Respecte a la regulació normativa respecte d’això hem de citar:
PRIMER.- La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública per la
qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, i la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer, imposa la
tramitació electrònica de tots els expedients de licitació dels poders adjudicadors de la Unió
Europea a tot tardar a mitjan 2018. En elles es preveu un altre termini de transposició general,
que expira el 18 d’abril de 2016. La dita transposició es durà a terme en breu una vegada
s’aprove la nova Llei de Contractes del Sector Públic el Projecte De La Qual es troba en
tramitació.
SEGON.- La vigent Llei de Contractes del Sector Públic, actual Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
contempla un complit tractament de l’e-contractació, i insistix en la utilització de mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics no sols en la seua Disposició Addicional 19a, precepte
dedicat expressament a això, sinó al llarg de tot el seu articulat. A manera de resum, els
aspectes clau que regula el TRLCSP en relació a la contractació electrònica són els següents.
Subhasta electrònica, sistemes dinàmics de contractació, perfil de contractant, Registres
oficials de licitadors i empreses classificades, plataforma de contractació del sector públic, etc.
TERCER.- Hem de tindre en compte igualment l’article 8.1 a) de la Llei 1972013 de 9 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El dit precepte troba
rèpliques quasi exactes en les distintes lleis autonòmiques de transparència, entre elles la
nostra; i si bé no imposa directament la necessitat de tramitar per mitjans electrònics els
contractes si obliga a publicar tota la informació relativa als mateixos inclosos els contractes
menors. La tramitació dels mateixos, per mitjans electrònics és consubstancial tant a la Llei de
transparència, a nivell legal, com a la transparència mateixa, a nivell conceptual.
QUART.- I finalment cal citar l’article 14.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit del
procediment administratiu, almenys els següents subjectes....a) Les persones jurídiques...c) els
que exercisquen una activitat professional per a la que es requerisca col·legiació obligatòria, d)
els que representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb
l’Administració. És per això que a partir de la Entrada en vigor de la dita llei totes les persones i
entitats esmentades quan actuen en els dits procediments com interessats, licitadors, candidats
o adjudicataris, a l’estar obligats a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics la
dita obligació també comporta la de l’administració a implantar i subministrar els dits mitjans a fi
de dirigir-se o demanar als obligats tot tipus de documentació electrònica, així com per a
realitzar les comunicacions electròniques.
Basant-se en el que antecedix,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
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PRIMER.- Implantar en l’Ajuntament de Riba-roja de Túria la licitació electrònica per a tots els
contractes administratius a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
SEGON.- Donar publicitat al dit acord en la pàgina web i en el BOP.
TERCER.- Convocar una reunió informativa dirigida als autònoms i empreses explicativa del
funcionament de la licitació electrònica.
QUART.- Comunicar el present acord a l’OSIC, intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/142

4.- 785/2017/AC ACORD De l’EQUIP DE GOVERN RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE LES
VICEPRESIDÈNCIES DELS CONSELLS SECTORIALS
NOMENAMENT DE LES VICEPRESIDÈNCIES DELS CONSELLS SECTORIALS.
Vistos els antecedents que es troben en l’expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- Per part de l’Ajuntament Ple s’ha aprovat la creació dels consells sectorials i dels
seus reglaments reguladors, l’aprovació definitiva de la qual ha sigut publicada en el BOPV
núm. 11 el 4/01/2017.
SEGON.-Per mitjà de la corresponent Resolució d’Alcaldia han sigut anomenats els
corresponents presidents de cada un dels consells sectorials que han de presidir.
FONAMENTS DE DRET
L’article 6 de cada un dels Reglaments dels distints consells sectorials, estable que "el
vicepresident/a serà designat pel ple d’entre els membres de la corporació. Per a la dita
designació el quòrum exigible serà de majoria simple".
Basant-se en allò que s’ha exposat,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 14 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot i 2 Ciutadans) i 7 en contra del PP.
va acordar:
PRIMER.- Anomenar Vicepresident dels distints Consells Sectorials als següents membres de
la Corporació:
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1. CONSELL SECTORIAL GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA "CONSELL DE
POBLE".
Vicepresident: Sr. D. Rafael Gómez Sánchez.
2. CONSELL SECTORIAL TERRITORIAL.
Vicepresidenta: Sra. SRA. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
3. CONSELL SECTORIAL MEDI AMBIENT,
DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE I RURAL.

MOBILITAT,

CANVI

CLIMÀTIC,

Vicepresident: Sr. D. Miquel Castillo Faus.
4. CONSELL SECTORIAL ECONÒMIC I SOCIAL.
Vicepresidenta: Sra. SRA. Mª José Ruiz Esteban.
5. CONSELL SECTORIAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA.
Vicepresident: Sr. D. Rafael Gómez Muñoz.
6. CONSELL SECTORIAL DE FESTES I TRADICIONS LOCALS.
Vicepresident: Sra. SRA. Concepció Noguera Puchol.
7. CONSELL SECTORIAL DE BENESTAR SOCIAL, SOLODARIDAD, COOPERACIÓ I
CONVIVÈNCIA.
Vicepresident: Sr. D. Rubén Ferrer Pérez.
8. CONSELL SECTORIAL DE LA JOVENTUT
Vicepresident: Sra. SRA. Teresa Pozuelo Martín.
9. CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS.
Vicepresident: Sr. D. Santiago Navarro Zaragozá.
SEGON: Donar compte de l’escrit presentat per la portaveu del Partit Popular relatiu a la
modificació del nomenament de vocal titular i suplent del Consell Sectorial d’Esports, el qual
quedarà de la manera següent:
VOCAL TITULAR: Sr. D. José Reig Asensio.
VOCAL SUPLENT: Sr. José Figueres Sierra.
TERCER: Notificar els nomenaments a cada un dels vicepresidents/as.
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Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/143

5.- 782/2017/AC REALITZACIÓ AUDITORIA DE GESTIÓ EXERCICIS 2010-2013
ACORD SOBRE LA REALITZACIÓ D’UNA AUDITORIA DE GESTIÓ De l’AJUNTAMENT DE
RIBA-ROJA DE TÚRIA EXERCICIS 2010-2013.
Vistos els antecedents que es troben en l’expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Per part de la Sindicatura De Comptes s’ha realitzat un Informe de fiscalització de
diversos aspectes de gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria exercicis 2014-2015
Segon.- En el resum del dit Informe consta que s’aprecien indicis de responsabilitat comptable
respecte a una sèrie de pagaments sense amb significació i pagaments pendents d’aplicació
així com en unes subvencions concedides a un Club. Així mateix també es posa de manifest en
el dit Informe que els Comptes generals corresponents als exercicis 2000 a 2013 estan
pendents d’aprovar pel Ple.
Tercer.- A la vista d’estos antecedents es considera convenient estendre els efectes de dita
auditoria a exercicis anteriors.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Legislació aplicable:
-

Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura De Comptes.
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura De Comptes.
Articles 213 i següents del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

SEGON.- Conforme assenyala l’article 14 de l’Esmentada Llei 6/1985 la iniciativa
fiscalitzadora, en l’àmbit de les seues competències correspon a la Sindicatura De Comptes i a
les Corts Valencianes.
No obstant això, l’apartat segon del dit article 14 assenyala que l’emissió d’informes,
memòries o dictàmens podrà realitzar-se a requeriment de les Entitats Locals.
TERCER.- L’apartat quint del dit precepte indica que les peticions per part de les Entitats
Locals estaran condicionades a la amb l’aprovació prèvia del Ple de l’Entitat respectiva. En tot
cas continua el dit article establint que "les Entitats peticionàries assumixen la plena i exclusiva
responsabilitat de les seues actuacions i omissions, no quedant vinculat el contingut d’estos
informes, memòries o dictàmens, a menys que siguen dictats en forma de resolucions
executables i ferms".
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QUART.- Respecte al quòrum que s’exigiria per a adoptar el dit acord de Ple seria la majoria
simple en virtut del que disposa l’article 47.1 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local.
QUINT.- El Text Refós de la Llei d’Hisendes locals regula dins del control financer les auditories
establint que els procediments d’auditoria es realitzaran d’acord amb les normes d’auditoria del
sector públic.
Basant-se en el que antecedix,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 14 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot i 2 Ciutadans) i 7 en contra del PP.
va acordar:
PRIMER.- Sol·licitar a la Sindicatura De Comptes:
A) Que realitze un informe d’auditoria de gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria des
de l’any 2010 fins a l’exercici 2014 que ja ha sigut fiscalitzat per la Sindicatura.
B) Que es fiscalitze les partides "pagaments sense consignació i pagaments pendents
d’aplicació" que han donat lloc a l’informe en què la Sindicatura aprecia indicis de
responsabilitat comptable facilitant-li a la Sindicatura tota aquella documentació que
acredite els pagaments realitzats.
SEGON.- Posar a disposició de la Sindicatura tota la informació que necessite respecte d’això.
TERCER.- En el cas que la Sindicatura pel volum de treball o altres circumstàncies no puga dur
a terme dita auditoria procedir a la seua contractació amb un especialista extern o una firma
privada d’auditoria a què es referix la norma 4.3.5 de les Normes d’Auditoria del Sector Públic.
QUART.- Donar compte al Ple del resultat de dita auditoria una vegada efectuada.
QUINT.- Notificar l’esmentat acord a la Sindicatura De Comptes i al Departament de
Intervenció als efectes oportuns.
Durant el torn d’intervencions es presenta esmena per part del grup Municipal Riba-roja
Potes reproduïx a continuació:
“El partit polític Riba-roja Pot, d’acord amb el que preveu la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d’Organització del Govern i de l’administració de l’Ajuntament de Riba-roja
de Túria, presenta al Ple de la Corporació les següents esmenes a diferents punts del Ple
Ordinari de 3 d’abril de 2017:
-Respecte al punt 5 de l’Orde del dia:
ESMENA 1
Punt 1
Punt PRIMER de l’Acord:
on posa “des de l’any 2010 fins a l’exercici 2014 que ja ha sigut fiscalitzat per la Sindicatura”.
posar “des de l’any 2010 fins al 2016, excepte el 2014 que ja ha sigut fiscalitzat per la
Sindicatura”.
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ESMENA 2
Afegir Punt PRIMER bis d’Acord:
Sol·licitar a la Sindicatura De Comptes que es fiscalitze les partides “Pagaments sense
Consignació i Pagaments Pendents d’Aplicació” que han donat lloc a l’informe en què la
Sindicatura aprecia indicis de responsabilitat comptable facilitant-li a la Sindicatura tota aquella
documentació que acredite els pagaments realitzats.”
Amb caràcter previ a la votació del punt se sotmeten a votació les esmenes per separat.
En primer lloc se sotmet a votació l’esmena 1, la qual és desestimada per 3 vots a favor de
Riba-roja Pot i 18 en contra (7 PP, 6 PSOE, 2 Ciutadans, 2 Compromís i 1 EUPV)
Sotmesa a votació l’esmena 2 esta és aprovada per unanimitat pel que s’inclou en el
text de l’acord a aprovar.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/144

6.- 791/2017/GEN ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS VINCULATS A LA IMMEDIATA

DELS

ESTATUTS

DE

Acord relatiu a l’aprovació dels estatuts de l’Associació de Municipis vinculats a la
Immediata
Exposició de motius:
Al juny de 2016, a iniciativa d’este Ajuntament de Riba-roja de Túria, es va realitzar una
primera reunió amb els municipis que alberguen dins del seu terme municipal restes construïts
durant la Guerra Civil espanyola pertanyents a la línia defensiva Puig-Els Cara-sols coneguda
també com "la Immediata", per ser esta la línia defensiva més pròxima a la ciutat de València.
L’objectiu d’esta primera trobada va ser posar en contacte a tota una sèrie d’institucions,
associacions i persones interessades en la salvaguarda d’este patrimoni bèl·lic, la qual cosa ha
derivat en l’interés per crear la " Associacióde Municipis Vinculats a la Immediata "
Després de diverses reunions celebrades, es va arribar a l’acord de formalitzar la
constitució de l’Associació de Municipis Vinculats a la Immediata, amb seu en el nostre
municipi. Esta associació es constituïx a l’empara del que establix la disposició Addicional 5a
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de l’article 3 de la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i tindrà personalitat jurídica
pròpia en els termes reconeguts en l’Esmentada Llei 1/2002. Podran adherir-se a ella els
ajuntaments dels municipis que estiguen interessats en la gestió de la Immediata (línia
defensiva Puig-Los Carasols) i que alberguen en el seu terme municipal restes arqueològiques
de la mateixa o bé estiguen vinculats a esta línia defensiva de manera patrimonial i/o històrica.
Qualsevol membre associat podrà renunciar a la seua condició de soci quan ho considere
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oportú adoptant l’acord corresponent i constant la seua baixa des de la data en què es reba la
comunicació formal de la seua renúncia en els òrgans de govern de l’associació.
Els fins de l’associació són:
1. Promoure accions, mesures i programes d’actuació que perseguisquen l’estudi,
protecció i rehabilitació de la línia Puig-Els Cara-sols.
2. La integració i coordinació de les iniciatives polítiques i ciutadanes que adopten els
municipis associats en relació a la Immediata.
3. La coordinació intermunicipal de les activitats ecoturístiques, culturals, socials i
educatives del patrimoni arqueològic i la recuperació de la memòria històrica de la
Immediata.
4. Col·laborar i cooperar amb les institucions competents en la matèria en les estratègies
per a fomentar l’estudi, protecció i rehabilitació d’este patrimoni bèl·lic. Tot això
conforme amb les competències i atribucions dels dits organismes i atenent als legítims
drets i interessos dels titulars privats dels terrenys, els recursos paisatgístics (naturals i
culturals) i les activitats econòmiques.
Per a això, l’Associació podrà promoure la integració en la mateixa d’aquelles entitats
públiques i privades, l’aportació de la qual puga resultar d’interés per als fins indicats.
Així mateix, esta associació naixerà amb l’objectiu de protegir, millorar i potenciar els
vestigis patrimonials, la recuperació de la memòria històrica i l’ús social i educatiu de les restes
de la línia defensiva Puig-Els Cara-sols, atenent als rellevants valors històrics, culturals,
mediambientals i paisatgístics que s’inclouen dins dels territoris que conformen els seus
membres, a través de l’ensenyança, l’estudi i el gaudi ordenat d’ells. Per a això l’Associació
desenrotllarà les activitats següents:
1. Els membres de l’Associació manifesten la intenció d’impulsar en els seus municipis les
actuacions que resulten beneficioses per a la protecció i posada en valor de la
Immediata.
2. Així mateix s’aplicaran estes actuacions de protecció i gestió responsable a tots els
valors culturals, patrimonials i/o artístics que, sense estar estrictament relacionats amb
vestigis de la Guerra Civil, pertanyen a l’àmbit territorial pel que discorre la línia
(jaciments arqueològics d’altres èpoques que se solapen amb la línia, Parc Natural del
Túria, etc...)
3. També es proposa difondre entre els seus veïns/as el coneixement del seu valor històric
per a gestionar de manera responsable el seu gaudi ecoturístic.
4. Així mateix es fomentarà les seues potencialitats com a recurs didàctic per a adquirir
valors relacionats amb l’impuls de la ciutadania democràtica i la convivència pacífica en
el marc de la construcció de la Cultura de la Paz.
5. Formulació i presentació de propostes d’actuació a aquells ens o organismes que
ostenten la competència de gestió de la Immediata.
6. Promoure la busca d’inversions econòmiques per a la gestió, conservació i millora de la
Immediata.
7. Dissenyar les comissions de treball a nivell organitzatiu, humà i social.
8. Elaborar documents tècnics de treball dins de cada una de les comissions.
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9. Emetre informes i realitzar propostes sobre els temes o projectes que pogueren incidir
en el desenrotllament dels objectius del fòrum dins del seu àmbit d’actuació.
10. Promoure la participació de la població local en matèria d’estudi, divulgació i gaudi de
les restes de la Immediata.
11. Proposar, impulsar i participar en la realització de campanyes, jornades i activitats de
sensibilització i divulgació en matèria de recuperació de la memòria històrica.
12. Proposar la realització dels plans i projectes de conservació, millora i restauració dels
elements que componen la Immediata.
Tenint en compte que s’aporta a l’Expedient plenari els Estatuts de l’Associació de Municipis
vinculats a la Immediata.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 14
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot i 2 Ciutadans) i 7 en contra
del PP. va acordar:
PRIMER.-Aprovar els estatuts que reglamentaran l’Associació de Municipis vinculats a la
Immediata.
SEGON.-Iniciar els tràmits necessaris per a creació de l’Associació de Municipis vinculats a la
Immediata.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/145

7.- 821/2017/GEN APROVACIÓ PLENÀRIA ESTATUTS EIX LOGÍSTIC A3
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ D’ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
VINCULATS A l’ÀREA LOGÍSTICA INDUSTRIAL A3
Exposició de motius:
Per mitjà d’iniciativa d’este Ajuntament, es va realitzar un primer contacte amb els
municipis que dins del seu terme municipal tenen àrees industrials en desenrotllament i amb
enclavament geogràfic semblant al de Riba-roja de Túria, de tots conegut per la seua proximitat
a infraestructures viàries vertebradores del territori com són les autovies A3 i A7.
L’objectiu d’estes i posteriors trobades va ser la conscienciació del la situació
d’importància i fortalesa que vaig poder suposar la unió dels municipis de Riba-roja de Túria,
Loriguilla i Cheste de cara a la creació d’un gran àrea industrial, unint esforços per convertir-se
en un referent a nivell nacional i internacional.
Celebrades diverses reunions entre els diferents Alcaldes dels municipis mencionats, es
va acordar la generació d’uns Estatuts bàsics de funcionament, que permeten articular les
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diverses actuacions que es programen, i que al mateix temps establisquen els llits per a la
possible unió posterior d’entitats.
L’associacióes configura com un ens de participació dels Ajuntaments de municipis
vinculats a l’Àrea Logística Industrial A.3
Té com a fins els següents:
1.-Elaborar un Pla Estratègic de Desenrotllament Econòmic Industrial de l’Àrea A3 i aconseguir
fer efectiva les visions de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, desenrotllar els
punts detectats en la mateixa, i traure el màxim rendiment possible al pla metropolità.
2.- Realitzar mesures i programes d’actuació que perseguisquen el foment de la implantació
d’empreses en esta zona d’actuació. Aconseguir plataformes logístiques d’empreses
importants.
3.- Millorar els polígons industrials existents i ampliar en les zones disponibles de sòl industrial.
4.- Posicionar la zona industrial A3 com una zona logística, complementària a l’àrea
metropolitana, considerant la seua posició privilegiada i aprofitant la les infraestructures i
bones xarxes de comunicació existents (aeroport, A3, CV-50, A-7, port de València...).
5.-Activació de l’economia i desenrotllament de projectes d’ocupació que afavorisquen la
inserció de desempleats/as.
6.-Obtindre finançament a través d’ajudes i subvencions de les administracions.
Per a això, l’Associació podrà promoure la integració en la mateixa d’aquelles entitats
públiques i privades, l’aportació de la qual puga resultar d’interés per als fins indicats.
Esta associació naix amb l’objectiu de potenciar i ampliar l’ús industrial dels territoris
que conformen els seus membres a través de l’Elaboració de un Pla Estratègic de
Desenrotllament Econòmic Industrial de l’Àrea A3. Per a això l’Associació durà a terme les
activitats següents:
1. Impuls en els municipis associats de les actuacions que resulten beneficioses per al
desenrotllament del Pla Estratègic.
2. Millorar l’ús responsable del sòl participant en la creació i manteniment de les
instal·lacions i infraestructures existents.
3. Formular propostes a agents o organismes que integral l’entramat industrial de la zona.
4. Promoure la participació de tots els agents que puguen formar part del nucli industrial:
associacions d’empresaris, propietaris etc...
5. Posada en marxa de mesures i programes per a fomentar la implantació d’empreses en
esta zona d’actuació.
6. Proposar, impulsar i participar en la realització de campanyes i activitats de millora.
7. Plantejar la realització de plans i projectes de conservació, millora i restauració d’espais
industrials.
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8. Busca d’inversions econòmiques per a la gestió de l’àrea industrial.
9. Dissenyar les comissions de treball a nivell organitzatiu, humà i social.
10. Elaboració de documents tècnics de treball dins de cada una de les comissions.
11. Emissió d’informes i realització de propostes sobre els temes o projectes que pogueren
incidir en el desenrotllament dels objectius del àmbit d’actuació.
Tenint en compte que s’aporta a l’Expedient plenari els Estatuts de l’Associació de Municipis
Vinculats a l’Àrea Logística Industrial A3.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 Ciutadans) i 10 en contra (7 PP i 3 Riba-roja
Pot), va acordar:
PRIMER.-Aprovar els estatuts que reglamentaran l’Associació de Municipis Vinculats a l’Àrea
Logística Industrial A3.
SEGON.-Iniciar els tràmits necessaris per a creació de l’Associació de Municipis Vinculats a
l’Àrea Logística Industrial A3.
Durant el torn d’intervencions es presenta esmena al text dels estatuts de l’Eix Logístic
A3 per part del Grup Municipal Popular que es reproduïx a continuació:
“El grup municipal del PP presenta les següents esmenes al text dels estatuts Eix logístic A3
per al seu estudi en el ple ordinari del 3 d’abril:
Article 2-FINES
Apartat 3) Millorar els polígons industrials existents i ampliar en les zones disponibles de sòl
industrial.
Proposem eliminar del dit apartat per entendre que no deu no ser un dels fins de l’Associació,
l’ampliació en les zones disponibles de sòl industrial. Deixant únicament en el dit apartat com a
fi la millora dels polígons industrials existents.
Article 3- CONSTITUCIÓ ECONÒMICA I LOCALITZACIÓ
Encara que l’article indica que naix sense dotació econòmica, s’haurien d’establir el criteri
d’aportació econòmica dels socis. Si en un futur s’establixen quotes, estes haurien de tindre un
criteri ja preestablit en funció a bé al Nombre d’habitants de cada població, o inclús al nombre
de metres quadrats que cada municipi té dins de l’àmbit territorial de l’eix de la A3.
Establix de seu inicial el municipi de Loriguilla, però com en l’article 6 es determina un criteri
rotatiu de la Presidència, la seu hauria de canviar conforme canvia la Presidència.
Article 4 – ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Proposem incorporar enunciat de l’article el terme “territorial”
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Article 5 .- Esta Associació naix amb l’objectiu de potenciar i ampliar.
Proposem: naix amb l’objectiu de potenciar i ampliar la instal·lació i permanència d’indústries
en els territoris que conformen l’eix logístic A3.
Article 6 – PRESIDÈNCIA
Establix una primera elecció per a la Presidència i un posterior torn rotatori. S’hauria d’establir
el criteri d’eixe torn rotatori; o bé per orde alfabètic, o per Nombre d’habitants o metres quadrats
dins de l’àmbit territorial. Però hauria de vindre determinat.
Article. SECRETARI I TRESORER
El Reglament establix que seran els anomenats pel President i que seran funcionaris de
l’Ajuntament de què tinga la presidència.
El Reglament hauria de deixar clar, si els dits funcionaris tindran alguna indemnització per
efectuar els dits treballs addicionals, i en cas de tindre-ho a costa que organisme, de
l’Ajuntament que siguen o de la pròpia Associació.
Article 16. ASSEMBLEA GENERAL
En el dit article s’establix un sol representant per municipi. Al ser únicament 3 els municipis
participants, pensant que hi ha la possibilitat que cada municipi tinga més representant.
Si s’establixen criteris d’aportació econòmica que diferencie als municipis basant-se en
població, metres, et. Els membres a qui cada municipi tinga dret també haurien d’anar basantse en eixos criteris.
Perquè siga quelcom raonable i operatiu podrien ser de 2 a 4 membres.”
Amb caràcter previ a la votació del punt se sotmet a votació la present esmena la qual és
desestimada per 7 vots a favor del PP, 3 abstencions de Riba-roja Pot i 11 vots en contra de (
6 PSOE, 2 COMPREELS MEUS, 1 EUPV i 2 de CIUTADANS)
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/146

8.- 754/2017/AC ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT PER METROPOLI BURJASSOT SL., CONTRA ACORD PLE DE 15 DE
DESEMBRE DE 2016.
Vist l’escrit de D. Fernando Moliner Robredo com a Administrador Únic de la mercantil
METROPOLI BURJASSOT, S.L. en concurs de creditors (anteriorment denominada
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PROMOCIONS ESPACIO-CISA HÀBITAT S.L.) i D. Xavier Perna Beltrán en representació de
l’Administrador Concursal, presentat el 21 de febrer de 2017 amb registre d’entrada número
002768, pel que plantegen RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra l’Acord de Ple
d’este Ajuntament de 15 de desembre de 2016 pel qual es requeria a la mercantil al
compliment de les seues obligacions com a urbanitzador de la Unitat d’Execució Pacadar.
Vist l’informe del l’Arquitecte Municipal i la secretària general de 15 de març de 2017, que es
transcriu íntegrament:
"Visto l’escrit de D. Fernando Moliner Robredo com a Administrador Únic de la mercantil
METROPOLI BURJASSOT, S.L. en concurs de creditors (anteriorment denominada
PROMOCIONS ESPACIO-CISA HÀBITAT S.L.) i D. Xavier Perna Beltrán en representació de
l’Administrador Concursal, presentat el 21 de febrer de 2017 amb registre d’entrada número
002768, pel que plantegen RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra l’Acord de Ple
d’este Ajuntament de 15 de desembre de 2016 pel qual es requeria a la mercantil al
compliment de les seues obligacions com a urbanitzador de la Unitat d’Execució Pacadar,
l’ArquitecteMunicipal i la secretària general tenen a bé emetre el present INFORME :
En l’Al·legació sexta del Recurs de Reposició els interessats entren en el fons de
l’assumpte.
Referent a la possibilitat de modificar l’ordenació urbanística o els usos (i) es pregunten
si l’Ajuntament té algun interés a aprovar alguna modificació després de resoldre el contracte i
no abans. (ii) Consideren que no es pot qüestionar l’interés de la mercantil per finalitzar
l’actuació urbanística ja que no hem de ser aliens a la situació de crisi que patim. (iii) Que la
mercantil va complir àmpliament amb dos de les tres fases establides i que per a la tercera no
hi havia establida termini, rebutjant que es tracte d’un oblit. (iv) Que no existint termini expresse
no hi ha incompliment. (v) Que no es justifica el destí de l’import de 1.412.000 € entregat per a
destinar-se a l’interés públic local. (vaig veure) Que tenen interés a finalitzar el que denominen
tercera fase encara que no de manera unilateral, sinó fixant un termini raonable i unes fases
també raonables. (vii) Que ja van manifestar que existien solucions per a renovar les garanties
prestades.
Respecte d’això, els que subscriuen informen el següent:
PRIMER.- El dit recurs s’ha establit dins del termini previst en l’article 124 de la Llei 39/2015
d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques pel que
procedix la seua admissió a tràmit.
SEGON.- Respecte a l’objecte del recurs este es basa en una sèrie de motius que no resulten
enquadrables en cap dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 de la
Llei 39/2015 tal com exigix l’article 112 de l’esmentada norma. No obstant procedirem a
contestar u per un els motius al·legats en el recurs:
(i) L’Ajuntament no té un altre interés que el general de vetlar per l’adequat
desenrotllament urbanístic que millor servisca tots els veïns del municipi respectant la legalitat
urbanística.
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(ii) L’Ajuntament és conscient de la situació de crisi general i immobiliària en particular, i
per això ha sigut i és flexible quant als terminis concedits per al compliment de les obligacions
de l’urbanitzador. Però, l’interés per finalitzar l’actuació urbanística ho ha de demostrar la
mercantil amb algun acte concret i tangible. No obstant això, des de l’any 2.010 no s’ha produït
cap. I, des de l’any 2.013, ni tan sols la mercantil procedix al pagament de l’IBI de les
parcel·les.
(iii) Tal com es va posar de manifest en l’anterior contestació al seu escrit, en absolut es
pot reputar d’intencionada la no fixació de terminis i en tot cas l’absència de termini en cap
moment pot suposar que el termini siga sine die o il·limitat ja que qualsevol negoci jurídic ha
d’estar subjecte a termini.
(iv) No existint termini expresse, s’ha d’esmenar la deficiència acudint a la legislació
urbanística vigent en el moment de la subscripció del conveni i en este moment perquè, d’una
altra forma, s’estaria acceptant que la finalització de la urbanització quedara suspesa sine die,
fins que la mercantil considerara que li resulta beneficiós escometre-la. I açò, a més de contrari
a l’interés públic, resulta, des del punt de vista de la reciprocitat que ha de tindre qualsevol
conveni-contracte, abusiu.
(v) Respecte a l’afirmació que el destí de l’import de 1.412.000 € entregat en compliment
del conveni no haja sigut destinat a l’interés públic local es desconeix qual és l’abast o significat
de la mateixa. El conveni diu expressament que el destí de la dita quantitat serà "qualsevol
finalitat d’interés públic local" no concretant el dit destí. Tenint en compte que qualsevol gasto
contret legítimament per una Administració local ha de ser necessàriament per a satisfer un
interés públic local no es comprén la dita al·legació.
(vi) El termini per a la finalització de l’actuació urbanística ho fixa l’ajuntament en el seu
acord plenari de 15 de desembre de 2016 després que la mercantil, en el seu escrit de 24 de
febrer de 2.016 no propose cap termini, a pesar d’haver-li requerit per acord plenari de 14 de
desembre de 2015 l’aportació d’un pla de treball que garantira la completa urbanització de la
UE PACADAR. És a dir, que no va ser fixat de manera unilateral sinó que prèviament es va
atorgar la dita possibilitat a la mercantil i davant de la falta de pronunciament d’esta es va
procedir per l’Ajuntament ja que en cas contrari podria incórrer esta Administració en inactivitat
en l’obligació de vetlar per l’interés públic.
(vii) En el seu escrit anterior van arreplegar, efectivament, manifestacions de
registradors que aconsellen la implantació d’algun sistema per a prorrogar la duració màxima
de l’afecció transcorregut el termini legal de 7 anys. Però la realitat és que, ni llavors ni ara,
solucionen de forma efectiva la falta de garanties que emparen l’actuació urbanística.
En virtut d’allò que s’ha exposat,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 Ciutadans) i 10 abstencions (7 PP i 3 Riba-roja
Pot), va acordar:
PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició plantejat per METROPOLI BURJASSOT S.L. i
Administrador Concursal contra l’acord de ple d’este ajuntament de 15 de desembre de 2.016.
SEGON: Advertir a METROPOLI BURJASSOT S.L. de que ja ha transcorregut el termini
establit en el referit acord de Ple de 15 de desembre de 2016 per a la constitució de les
garanties previstes en el punt segon de la part dispositiva del dit acord, per la qual cosa, amb
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audiència prèvia per un termini d’un mes, als efectes que la interessada al·legue el que al seu
dret convinga, en el cas que no present l’esmentada garantia s’iniciarà el procediment de
resolució del Conveni tal com exigix l’article 112.8 del TRLCAP.
TERCER: Notificar el present acord a la mercantil.
És quant hem d’informar el nostre lleial saber i entendre, a Riba-roja de Túria, a 15 de
març de 2017.
L’Arquitecte Municipal
La secretària general
Fdo: David Sanchis Llopis
Fdo: Ylenia Díaz Morán"
Per tot allò que s’ha exposat,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 Ciutadans) i 10 abstencions (7 PP i 3 Riba-roja
Pot), va acordar:
PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició plantejat per METROPOLI BURJASSOT S.L. i
Administrador Concursal contra l’acord de ple d’este ajuntament de 15 de desembre de 2.016.
SEGON: Advertir a METROPOLI BURJASSOT S.L. de que ja ha transcorregut el termini
establit en el referit acord de Ple de 15 de desembre de 2016 per a la constitució de les
garanties previstes en el punt segon de la part dispositiva del dit acord, per la qual cosa, amb
audiència prèvia per un termini d’un mes, als efectes que la interessada al·legue el que al seu
dret convinga, en el cas que no present l’esmentada garantia s’iniciarà el procediment de
resolució del Conveni tal com exigix l’article 112.8 del TRLCAP.
TERCER: Notificar el present acord a la mercantil.
Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/147

9.- 825/2017/GEN ESTABLIMENT VOT PONDERAT EN COMISSIONS INFORMATIVES
ACORD SOBRE L’ESTABLIMENT DEL VOT PONDERAT EN LES COMISSIONS
INFORMATIVES ESPECIALS.
Vistos els distints acords de Ple en virtut dels quals s’ha procedit a la creació de
diverses Comissions Informatives especials d’estudisobre la millor forma de gestió d’un servici
municipal i d’investigació sobre diversos assumptes )es fa necessari fixar la composició
concreta de les mateixes.
La dita composició pot coincidir amb la prevista al seu dia per a les Comissions
Informatives permanents o al contrari establir un mateix nombre de Regidors de cada Grup
aplicant el sistema de vot ponderat.
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Per part d’esta Alcaldia es dicta Providència als efectes que s’inicie expedient per a
l’establiment del sistema de vot ponderat en les dites Comissions Informatives de manera que
es preveja un únic membre de cada Grup Municipal en cada una d’elles per raons d’eficàcia,
donat el caràcter especial de les mateixes, així com per raons d’economia i estalvi en les
arques municipals.
Per això se sol·licita Informe jurídic a la secretària general sobre la possibilitat d’utilitzar
el dit vot ponderat en les Comissions Informatives.
Emés Informe per la secretària general en data 22 de març de 2017
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 14
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot i 2 Ciutadans) i 7 en contra
del PP. va acordar:
PRIMER.- Que les Comissions Informatives especials estaran integrades per un únic Regidor
de cada Grup polític aplicant-se el sistema de vot ponderat com establix l’article 31 de la Llei
8/2010 de règim local de la Comunitat Valenciana.
SEGON.- Que en les dites Comissions actuarà com a Secretari de les mateixes el Vicesecretari
municipal.
TERCER.- Que per part dels Portaveus dels distints Grups municipals es designe els membres
del seu grup que vagen a formar part de cada una de les Comissions Informatives (u per
Comissió establint titular i suplent) traslladant al Vicesecretari en el termini d’una setmana des
de l’adopció del present acord als efectes que puga procedir-se com més prompte millor a la
convocatòria de les esmentades Comissions.
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/148

10.- 605/2017/GEN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM 962/16 CONTRA ACORD
PLENARI De l’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA DE 30 DE juliol de 2012 I
CONTRA ELS PLECS DE CONDICIONS RECTORES DE LA LICITACIÓ PER A
L’ADJUDICACIÓ PER MITJÀ DE CONCESSIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL
SERVICI PÚBLIC D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT, QUE S’ANUL·LA I DEIXA SENSE
EFECTE
ACORD SOBRE EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA NÚMERO 962/16 DEL TSJ DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.
En data 16 de novembre de 2016 es va dictar Sentència número 962/16 pel Tribunal de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciosos Administratiu, Secció Quinta.
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En la dita Sentència s’estima el recurs d’Apel·lació interposat en nom d’AIGÜES DE VALÈNCIA
S.A.contra la sentència dictada per el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de València
revocant la mateixa, i en conseqüència estimant el recurs contenciós administratiu, interposat
en nom d’AIGÜES DE VALÈNCIA S.A. contra acord Plenari de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria de 30 de juliol de 2012 i contra els plecs de condicions rectores de la licitació per a
l’adjudicació per mitjà de concessió del contracte per a la gestió del servici públic d’aigua
potable i sanejament, que s’anul·la i deixa sense efecte.
La dita Sentència ha sigut declarada ferm tal com consta en el expedient.
Per providència d’Alcaldia de data 7 de març de 2017 en la que se sol·licita Informe l’Enginyer
Municipal als efectes de concretar els termes de l’execució així mateix se sol·licita Informe
jurídic que és emés per l’Advocat municipal, Sr. Aleixandre, el qual conclou que la fermesa de
la sentència implicarà anul·lar la licitació i l’adjudicació del contracte.
En l’Informe que es troba en l’expedient emés per l’Enginyer Municipal es proposa donada la
complexitat de l’execució de la Sentència una continuïtat del servici per l’anterior adjudicatari
fins a fi de 2017.
Basant-se en el que antecedix,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 14
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot i 2 Ciutadans) i 7 abstencions
del PP. va acordar:
PRIMER.-Donar compte al Ple de la fermesa de la citada Sentència número 962/16 del
Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciosos Administratiu,.
SEGON.- Disposar l’execució de la mateixa en els seus propis termes el que comporta
conforme assenyala l’Informe emés per l’Advocat municipal anul·lar la licitació i l’adjudicació del
contracte de gestió del servici d’aigua potable i sanejament.
TERCER.- Disposar la continuïtat del servici per part de la mercantil HIDRAQUA, tal com
preveu la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en Informe 4/2016 fins a 31 de
desembre de 2017 conforme la proposta de l’Enginyer municipal en el seu Informe.
QUART.- Iniciar sense més dilació un estudi sobre les diverses formes de gestió del servici als
efectes de determinar la més convenient als interesses municipals i una vegada determinada
procedir a portar a efecte la mateixa.
QUINT.- Comunicar el present acord al TSJ, Sala del Contenciosos administratiu, Secció 5a.
SEXT.- Notificar el present acord a Hidraqua als efectes oportuns.
SÈPTIM.- Comunicar als Servicis Tècnics municipals i a Intervenció als efectes oportuns.
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Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/149

11.- 454/2017/GEN PROPOSTA AL PLE SOBRE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIÓ A
L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
PROTECCIÓ D’ANIMALS, DE LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I
TINENÇA D’ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS
ANTECEDENTS DE FET
1º.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 6 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment
l’Ordenança Municipal Reguladora de la protecció d’animals, de la tinença d’animals
potencialment perillosos i tinença d’animals en llocs públics i privats de Riba-roja de Túria i
sotmetre-la a informació pública en compliment dels previst en la legislació de règim local per
un termini de 30 dies.
2º.- L’anunci corresponent es va exposar en el Tauler d’Edictes el dia 13 de juliol i es va
publicar en el BOP el 22 del mateix mes i any, assenyalant que el còmput es realitzaria a partir
de la inserció de l’ordenança en la pàgina web municipal que va ser el dia
3º.- Durant el temps d’exposició s’han presentat al·legacions per part de Teresa Gimeno
Zorrilla, José-Manuel Giménez Uguet, Rafael Gómez Muñoz, Mª Pilar Linares Sinisterra, Mª
Dolores Elvira Fernández, Mª Isabel Campos Guzmán, Irene Córcoles Robles, Amparo Rubio
Robles, Lorena Gimeno Cristóbal, Francisca Albert García, Agripina Fernández García i Mª
Pilar Ferriols Gimeno, bé en nom propi, bé en la representació que indiquen i no consta
acreditada, les quals han sigut analitzades pel Servici de Policia Local que instruïx l’expedient.
4º.- En data 9 de gener de 2017 el Vicesecretari elabora informe jurídic en relació a les
al·legacions presentades.
5º.- En data 24 de gener de 2017 per part del Regidor de Sanitat es presenta esmena a
l’ordenança en qüestió respecte dels articles 17, 69, 70 i 96.
FONAMENTS DE DRET
A) Respecte a les al·legacions:
1.- Majoritàriament mostren la seua disconformitat amb la política de protecció que es plasma
en l’ordenança, per la qual cosa es tracta més d’una exposició del que hauria de realitzar-se i
sobre les quals no és procedent pronunciar-se tècnicament.
2.- Un altre grup d’al·legacions proposen modificacions lingüístiques ja resoltes per l’Acadèmia
de la Llengua quan assenyala "En els substantius que designen sers animats hi ha la
possibilitat de l’ús genèric del masculí per a designar la classe, és a dir, a tots els individus de
l’espècie, sense distinció de sexes. L’actual tendència al desdoblament indiscriminat del
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substantiu en la seua forma masculina i femenina va contra el principi d’economia del
llenguatge i es funda en raons extralingüístiques. Per tant, han d’evitar-se estes repeticions,
que generen dificultats sintàctiques i de concordança, i compliquen innecessàriament la
redacció i lectura dels textos." (Veja "gènere" en el Diccionari panhispánico de dubtes.)
3.- En un tercer grup, en l’informe Annex s’especifiquen aquelles que poden ser objecte de
revisió basant-se en la política que es pretenga dur a terme. Així, per exemple, les referides als
arts. 73.6º, 95é i 103é.
4.- Finalment, el quart grup engloba a aquelles al·legacions que han d’estimar-se totalment o
parcialment, bé perquè aporten precisió a alguns extrems de l’ordenança, bé perquè esmenen
errors en la mateixa. Així, per exemple, les referides als arts. 1r, 5t, 19é, 20.1é, 20.3é, 56.5é i
68é.
B) Respecte a la tramitació:
A l’haver sigut iniciada amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei 39/2015, en virtut de la
Disposició transitòria Tercera de la dita Llei, se seguirà el procediment vigent en el seu
moment.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 17
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 7 PP i 2 Ciutadans) i 4 en contra (3 Riba-roja Pot i 1
EUPV), va acordar:
Primer: Estimar les al·legacions presentades als arts. 1r, 5t, 19é, 20.1é, 20.3é, 56.5é, 68é i
95.3ºde l’Ordenança la redacció de les quals serà la següent:
"Art. 1r.- La present ordenança té com a objecte fixar la normativa que garantisca la protecció i
bon tracte dels animals i assegure una tinença d’animals compatible amb la higiene, la salut
pública i la seguretat de les persones i béns."
"Art. 5.- S’entén per dany "justificat" o "necessari", el que es realitza per a benefici ulterior del
propi animal, havent d’existir una lògica vinculació causal entre el dany i el benefici per
necessitats sanitàries o d’humanitat."
"Art. 19.2º.- Iran proveïts de boç quan el temperament de l’animal així ho aconselle, sota la
responsabilitat del seu titular."
"Art. 20.1º Segon paràgraf.- "En els parcs i jardins que no tinguen zona fitada podran estar des
de les 21 h. fins a la 7 h, i a l’estiu de 22 h a 7 h, acompanyats dels seus titulars, sempre que
no siguen animals agressius amb les persones ni amb altres animals o estiguen catalogats com
a animals perillosos."
"Art. 20.3º.- Si per portar l’animal solt en zona de tràfic es produïra un accident,
independentment de la responsabilitat o no que se li impute al titular de l’animal solt en
l’accident, haurà de ser multat per permetre que l’animal no vaja subjecte degudament."
"Art. 56é Quint paràgraf.- Els gossos o gats que circulen per les vies urbanes i interurbanes del
terme municipal de Riba-roja de Túria desproveïts..." (Es manté inalterat la resta del paràgraf).
"Art. 68é Segon paràgraf.- El procediment sancionador s’ajustarà als límits establits en la vigent
Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les administracions
públiques."
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"Article. 95é.3. Les infraccions tipificades en els apartats anteriors podran comportar com a
sanció accessòria la confiscació, decomís, esterilització, la clausura de l’establiment i la
suspensió temporal o definitiva de la llicència per a tinença d’animals potencialment perillosos
en els casos d’informes tècnics pertinents respecte d’això."
Segon: Desestimar la resta d’al·legacions presentades per considerar que no aporten millores
a l’ordenança.
Tercer: Modificar l’article 17, 69, 70 i 96 relatiu a les quanties d’infraccions municipals, segons
Esmena de la Regidoria de Sanitat que es troba en l’expedient, quedant la redacció de la
manera següent:
"Article 17é.
La tinença d’animals de companyia en vivendes urbanes queda condicionada a un allotjament
adequat, a no atemptar contra la higiene i la salut pública i que no causen molèsties als veïns,
sense que el nombre d’animals puga servir de causa o justificació.
En tot cas, quan es decidisca per l’autoritat competent, amb un informe previ dels Servicis de
Sanitat Local, que no és tolerable l’estada d’animals en una vivenda o local, els amos d’estos
hauran de procedir al seu desallotjament, i si no ho feren voluntàriament després de ser
requerides per a això ho faran els Servicis Municipals a càrrec d’aquells, sense perjuí de
l’exigència de la responsabilitat corresponent.
En els supòsits en què la tinença domèstica d’aus de corral ocasione problemes justificats de
convivència en zones urbanes, deurà el propietari escometre les mesures correctores
necessàries dictades per l’Ajuntament o procedir a la retirada de les aus de corral de la zona
urbana.
Es permet la tinença de conills, coloms i altres xicotets animals de granja excepte quan
existisquen informes negatius dels Servicis Municipals de medi ambient o Policia Local,
desaconsellant la mateixa, o quan hagen denúncies o queixes per part del veïnat i les
instal·lacions no siguen les adequades. Esta autorització podrà revocar-se quan les condicions
en què va ser concedida l’autorització, es modifiquen.
L’Ajuntament podrà ordenar l’aïllament dels animals de companyia en casos de maltractaments
o tortura o que presenten símptomes d’agressió física o desnutrició.
Procedirà l’adopció d’idèntiques mesures quan s’haguera diagnosticat que patixen malalties
transmissibles a l’home o altres animals, siga per a sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat
o per a sacrificar-los si fóra necessari, amb un informe previ del Servici Veterinari.
Quan haja d’intervindre el Servici Veterinari, el cost de la seua actuació serà abonat pel
propietari de l’animal en el cas que l’informe siga desfavorable i per l’Ajuntament en cas de ser
favorable al propietari."
"Article. 69é.
1. Les infraccions tipificades en l’anterior article seran sancionades amb les multes següents:
- Infraccions Lleus: Fins a 750€.
- Infraccions Greus: Fins a 1500€.
- Infraccions Molt Greus: Fins a 3000€.
2. En la imposició de les sancions es tindrà en compte per a graduar la quantia de les multes i
la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
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b) La transcendència social o sanitària i el perjuí causat per la infracció comesa, tant a
persones com a animals.
c) La intencionalitat o negligència.
d) La reiteració o reincidència.
e) L’incompliment reiterat de requeriments previs."
"Article 70é.
1. Les infraccions a què es referisca la present Ordenança prescriuran, en el termini de sis
mesos si són lleus, en el de dos anys les greus, i en el de tres anys les molt greus.
2. El termini de prescripció començarà a comptar a partir del coneixement del fet que
constituïsca infracció per part de l’Autoritat competent.
3. La prescripció s’interromprà des del moment que s’inicie el procediment, tornant a córrer el
termini si l’expedient roman paralitzat durant més de sis mesos per causa no imputable a la
persona subjecta al procediment."
"Article. 96é.
1. Les infraccions tipificades en l’anterior article seran sancionades amb les multes següents:
- Infraccions Lleus: Fins a 750€.
- Infraccions Greus: Fins a 1500€.
- Infraccions Molt Greus: Fins a 3000€.
2.- Es consideraran responsables de les infraccions a qui per acció o omissió haguera participat
en la comissió de les mateixes, al propietari o tenidor de l’animal o si és el cas al titular de
l’establiment, local o mitjà de transport en què es produïsquen els fets i en l’últim cas a
l’encarregat del transport.
3.-Les infraccions dutes a terme per animals catalogats com potencialment perillosos, seran
sancionats basant-se en l’article 69.3 de l’Ordenança, però en grau superior.
Pel fet que l’article 141 de la Llei 7/1985 no permet arribar a les quanties imposades per la Llei
50/1999 per a la sanció de les infraccions contingudes en la mateixa, es proposa modificar
l’article 96 de l’Ordenança Municipal i en el seu lloc fer menció de que les infraccions dutes a
terme per animals catalogats com potencialment perillosos, seran sancionats basant-se en
l’article 69.3 de l’Ordenança, però en grau superior. "
En tot allò que faça referència a la Llei 30/1992 queda substituït per la Llei 40/2015 d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Es modifica en el Capítol III de l’Ordenança per estar derogada l’Orde de 25 de Setembre de
1996 de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient substituint-se per L’Orde de 3/2016, de 4 de
març de 2016, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament
Rural.
Quint: Aprovar definitivament l’Ordenança Municipal Reguladora de la protecció d’animals, de
la tinença d’animals potencialment perillosos i tinença d’animals en llocs públics i privats de
Riba-roja de Túria i ordenar la seua publicació íntegra en el BOP establint que la seua entrada
en vigor es produirà als 15 dies de la dita publicació.
Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/150
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12.- 98/2017/GEN ACORDS QUE PROCEDISQUEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ
D’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVICI
MUNICIPAL DE CÀTERING SOCIAL
Vist l’expedient tramitat a proposta de les Regidories de Benestar Social i Hisenda
relatiu a la imposició de les Taxes per la prestació dels Servicis de Càtering Social, i
conseqüentment aprovació de la Ordenació de les mateixes per mitjà de l’aprovació del nou
text normatiu; Proposta que en la part prèvia a la dispositiva literalment establix:
"La Regidoria de Benestar Social des de la presa de possessió el passat mes de juny de
2015, ha vingut prestat el servici de Càtering Municipal basant-se en la regulació continguda en
la vigent Ordenança reguladora del Preu Publique dels dits servicis i en vigor des del 2003.
El dit servici possibilita l’accés als servicis de menjador principalment a ancians així com
a persones que per raó de l’edat o altres circumstàncies personals especials, requerixen i
sol·liciten la recepció dels mateixos.
Per la Regidoria de Benestar Social s’ha analitzat la necessitat d’actualitzar la regulació
de l’Ordenança de Càtering Municipal, i atés que el caràcter del servici és eminentment Social,
aprovar nova Ordenança reguladora de Taxa per la prestació del servici de Càtering Social, i en
especial modificar els trams als efectes de la determinació de l’import d’estes Taxes en atenció
a la capacitat econòmica.
La necessitat i oportunitat de la regulació d’una exacció com a Taxa i no com a Preu
Publique, permet que la quantia de Taxa no supere el cost del servici, fet que no es produïx si
la mateixa està establida com a Preu Publique, tot això sense perjuí de la més seguretat
jurídica que una regulació tributària dóna enfront d’una regulació d’ingrés no tributari.
Al regular esta exacció com a Taxa i així mateix ajustar els trams de renda per capita,
l’objectiu que es perseguix és fer les taxes mes justes d’acord amb principis de capacitat
econòmica.
A tals efectes i amb la finalitat de fer complir l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, prèviament a l’elevació
d’esta proposta al Plenari Municipal s’ha sotmés a consulta publica l’aprovació de nova
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació del servici de Càtering Municipal als
efectes de que en compliment de la norma esmentada es demanara l’opinió dels subjectes i de
les organitzacions més representatives, potencialment afectats per la futura norma.
Com resultat de la mateixa i en el termini de 10 dies hàbils, no s’ha produït cap consulta,
per la qual cosa en virtut de tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:"
En virtut del que exposa;
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 14
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot i 2 Ciutadans) i 7 en contra
del PP. va acordar:
1º.- Derogar l’Ordenança reguladora de Preus Públics per la prestació dels Servicis de
Càtering Municipal vigent des de l’1 de gener de 2014 (amb modificacions vigents des de l’1 de
gener de 2008).
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2n.- Aprovar la imposició de les Taxes per la prestació dels Servicis de Càtering
Social, i conseqüentment aprovar la Ordenació de les mateixes per mitjà de l’aprovació del
següent text que literalment trascrito diu:
"2.37.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL
SERVICI MUNICIPAL DE CÀTERING SOCIAL
Article 1. FONAMENT LEGAL I OBJECTE.
Exercitant les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, art. 20 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat al que disposen els
articles 15 a 19 del citat Text refós; l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, establix la Taxa per la
prestació del servici municipal de càtering social.
Article 2. SUBJECTES PASSIUS.
Són subjectes passius d’esta Taxa i en conseqüència estan obligats al pagament, els
que es beneficien dels servicis que regula esta Ordenança, i si és el cas els drethavents.
Article 3. FET IMPOSABLE.
Constituïx el fet imposable de la Taxa, la prestació per l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, a través del Departament de Benestar Social del servici municipal de càtering social.
Article 4. QUANTIA DE LES TAXES.
4.1.- Les quanties que correspon abonar per la prestació dels servicis a què es referix
esta Ordenança, es determinarà segons la següent taula, d’acord amb el que disposa l’art. 24.4
del RD 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i en
atenció a la capacitat econòmica dels subjectes obligats al pagament:
TASAS EN EUROS
TARIFA
A
B
C
D
E
F
G

TRAMO DE
RENTA PER CAPITA
0€
250 €
251 €
IPREM
IPREM +1 €
SMI
SMI + 1 €
1.000 €
1.001 €
1.500 €
1.501 €
1.800 €
Desde1.800 €

TASA (€)
1,00
2,00
3,00
3,50
4,50
5,50
6,75
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4.2.- Als efectes de l’aplicació de cada un dels trams s’establixen les regles següents:
*La renda per capita de cada membre de la unitat familiar es calcularà dividint, per tots i
cada un dels membres de la unitat familiar, sense cap exclusió, els rendiments obtinguts en
l’exercici econòmic corresponent a les últimes declaracions d’IRPF formulades; actualment
sumes de les caselles 440 i 445 o el seu equivalent en futures declaracions d’IRPF.
*Definiciones: Als efectes regulats en esta ordenança es considera:
Unitat familiar: S’entendrà per Unitat familiar, al conjunt de persones que componguen
la unitat de convivència, és a dir, totes la persones que convisquen en un mateix domicili en el
moment de la sol·licitud; podent-se sol·licitar d’ofici Informe de Convivència al Departament de
Padró Municipal.
IPREM: Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, és a dir, l’índex de referència
en España per a l’assignació d’ajudes i subsidios en funció dels ingressos, que de forma anual
s’establisca en la Llei de Pressupost de cada any, aplicant-se el de l’exercici anterior en cas
d’absència.
SMI: Salari Mínim Interprofessional que de forma anual s’establisca en la Llei de
Pressupost de cada any, aplicant-se el de l’exercici anterior en cas d’absència.
4.3.- Als efectes de la determinació de la Taxa a aplicar en atenció al tram de renda per
capita de la Unitat Familiar, les persones interessades hauran d’aportar durant el mes de
desembre de cada any la documentació justificativa als efectes de la seua valoració.
En virtut de la mateixa el Departament de Benestar Social qualificarà el tram de renda
per capita, als efectes de la seua aplicació durant tot l’exercici següent.
En el cas que la persona sol·licitant no present la documentació necessària dins del
mes de desembre, se li aplicarà la taxa corresponent al tram màxim.
En el cas de noves altes, junt amb la mateixa s’ha d’aportar així mateix esta
documentació per a la seua valoració pel Departament de Benestar Social.
Article 5. NORMES DE GESTIÓ.
5.1.- L’obligació de pagar les Taxes regulades en esta Ordenança i el rèdit dels
mateixos naix en general des que se sol·licite la prestació del servici, i en tot cas des de la
realització de l’activitat, havent de fer efectiu d’acord amb les següents normes de gestió:
Les taxes s’abonaran per mesos vençuts, prèvia liquidació practicada per l’Ajuntament.
5.2.- REQUISITS: Podran sol·licitar el servici de càtering municipal les persones
interessades que complisquen tots i cada un dels requisits següents:
-Estar empadronad@s a Riba-roja de Túria amb residència efectiva en este municipi
almenys 6 mesos. Este requisit podrà ser minorat per personal tècnic del Departament
de Benestar Social.
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-Necessitat de prestació del servici, basada en que per raó de l’edat o altres
circumstàncies (com ara residir només o amb familiars que per raó del treball o salut no
puguen atendre degudament la manutenció dels mateixos), requerisquen del mateix.
-Trobar-se al corrent en el pagament de les taxes derivades d’este servici; a tals
efectes, els subjectes passius hauran de satisfer l’abonament del servici, pagament que
es realitzarà, a mes vençut i una vegada rebuda la liquidació practicada; dins dels
terminis d’ingrés voluntari que en la mateixa s’assenyalen. L’impagament d’una
mensualitat, donarà lloc a la immediata suspensió del servici, sense perjuí de la
continuïtat del procediment recaptatori respecte al pendent de pagament.
5.3.- DOCUMENTACIÓ: Per a rebre el servici de càtering municipal es requerix la
formalització de la sol·licitud davant del Departament de Benestar Social d’este Ajuntament, a
què s’acompanyarà la documentació següent:
- Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
- Certificat de pensions emés per l’organisme oficial competent.
- Informe del Departament de Benestar Social que justifique la necessitat social de
recepció d’estos servicis per la persona interessada.
- Declaració de renda vigent o si no n’hi ha la declaració negativa, així com qualsevol
altre document sol·licitat per Benestar Social que siga necessari per a la seua
concessió.
5.4.- ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS
En la tramitació de les altes, es tindrà en compte les necessitats periòdiques i
específiques de les persones sol·licitants.
Per a la tramitació d’altes o baixes serà necessària la seua presentació per registre
d’entrada de l’Ajuntament, no podent ser efectives amb menys de 48 hores d’antelació.
La tramitació de les modificacions es podrà realitzar només els dies laborals,
via telefónica i exclusivament a Benestar Social abans de les 10:00 hores del matí.
Artículo. 6: INFRACCIONS I SANCIONS.
En matèria d’infraccions contra el que disposa la present Ordenança i les seues
corresponents sancions caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General Tributària, Llei de taxes
i preus públics, Text Refós de la Llei d’Hisendes locals i disposicions que les complementen i
desenrotllen.
Article 7:
Els deutes derivades de l’aplicació d’estes normes, podran exigir-se pel procediment
administratiu de constrenyiment.
Artículo. 8:
En el no regulat en estes normes, serà aplicable les disposicions generals sobre gestió,
liquidació i recaptació de restants ingressos de dret públic.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Als efectes de l’aplicació de l’art. 4.3 de la present Ordenança Fiscal, el termini que els
interessats tindran per a aportar la documentació acreditativa del tram de renda per capita, serà
per a l’exercici 2017; el d’1 mes des de l’entrada en vigor de la present ordenança fiscal, devent
al desembre de 2017 presentar novament la documentació per a la vigència en l’exercici 2018, i
així successivament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present Ordenança substituïx a l’anterior reguladora de Preus Públics de Càtering
Municipal.
DISPOSICIÓ FINAL: ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA
La present Ordenança, entrara en vigor l’endemà de la publicació del seu text integre en
el BOP i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa."
3º.- Aprovar així mateix l’estudi de costos, i informes que si és el cas s’acompanyen a la
present imposició i ordenació de taxes per la prestació dels servicis de Càtering Social, i en els
que es demostra que el valor de les taxes proposades és inferior tant al cost dels servicis.
4º.- Sotmetre estos acords provisionals a informació pública per un període de 30 dies hàbils
com a mínim, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a
més en un diari dels de major difusió de la província. Si no s’hagueren presentat reclamacions,
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins llavors provisional.
5.- Publicació de l’acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial
de la Província, així com del text integre de l’Ordenança, començant a aplicar-se l’endemà de la
seua publicació.
Durant el torn d’intervencions es presenta esmena per part del grup Municipal Riba-roja
Potes reproduïx a continuació:
“El partit polític Riba-roja Pot, d’acord amb el que preveu la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d’Organització del Govern i de l’administració de l’Ajuntament de Riba-roja
de Túria, presenta al Ple de la Corporació les següents esmenes a diferents punts del Ple
Ordinari de 3 d’abril de 2017:
-Respecte al punt 12 de l’Orde del dia:
Tarifa A on posa 1€, posar 0€.
Tarifa B on posa 1€, posar 0€
Sotmesa a votació l’esmena esta és desestimada per 3 vots a favor de Riba-roja Pot i i
18 en contra ( 7 PP, 6 PSOE, 2 Ciutadans, 2 Compromís i 1 EUPV)
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/151
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13.- 936/2017/GEN ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA POLICIA
LOCAL DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
Per acord plenari de data 29 de gener de 1997 es va aprovar definitivament el Reglament
de la Policia Local, publicant-se el mateix en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 97 de 21 d’abril de 1997. El dit Reglament tenia com a objecte regular el règim
d’organització i funcionament del Cos de la Policia Local, sempre dins del respecte a la
normativa estatal i autonòmica en matèria de Forces i Cossos de Seguretat i en matèria de
règim local.
II.- Per Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, es va aprovar la
Norma-Marco sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de Policia Local de la
Comunitat Valenciana, l’article de la qual 1.2 disposa: "Els Reglaments d’Organització i
Funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, que s’aproven per les
respectives Corporacions Locals, hauran d’ajustar-se als criteris i continguts mínims que
s’establixen en la present Norma-Marco."
III.- El termini per a complir als disposat en este precepte de la Norma-Marco ve establit en
la Disposició transitòria Primera a l’assenyalar que "Els municipis de la Comunitat Valenciana
ajustaran els reglaments interns dels seus Cossos de Policia Local, així com la seua estructura
i organització, a les prescripcions d’esta Norma- Marco, en el termini màxim de dos anys
comptats a partir de l’entrada en vigor del present Decret."
IV.- Des de l’entrada en vigor de la Norma-Marco no es va procedir en l’esmentat termini
màxim de dos anys, a modificar i adaptar el Reglament de la Policia Local al contingut de la
norma autonòmica; més encara, d’acord amb l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es va sotmetre a negociació amb els sindicats la modificació
d’aquell Reglament arribant-se, després de diverses sessions (24 d’octubre i 4 de novembre de
2011), a l’acord unànime de Sindicats i Corporació d’acollir-se directament a la Norma-Marco,
per la qual cosa es va derogar el Reglament de la Policia Local de 29 de gener de 1997
mitjançant un acord adoptat en sessió plenària de 5 de març de 2012.
V.- El Reglament actual arreplega qüestions relatives a condicions de treball dels membres
del Cos de la Policia Local i per això, d’acord amb l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es va sotmetre a negociació amb la Mesa de negociació,
sent aprovat en la sessió d’1 de març de 2017.
El Cap de la Dependència ha informat favorablement l’expedient en data 28 del present.
Vist l’informe favorable del Vicesecretari de la mateixa data.
Considerant que l’Ajuntament és competent en la matèria objecte de la disposició d’acord
amb el que establix l’article 25. 2 f) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, en la
seua redacció donada pel número huit de l’article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i en la Llei 6/99 de 19 d’abril de
Coordinació de Policies, el Decret 19/2003 de 4 de març que regula la Norma-Marco sobre
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estructura, organització i funcionament dels Cossos de Policia Local Locals de la Comunitat
Valenciana, així com pel que disposa l’estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana .
Considerant que la potestat reglamentària i d’autoorganització és la primera de les
potestats que corresponen a l’Administració local com a administració pública de caràcter
territorial. L’objecte de les mateixes ha d’estar dins de l’esfera de competències de les Entitats
Locals i en cap cas contindran preceptes oposats a les lleis.
Considerant que el Projecte de Reglament s’ajusta a les determinacions legals i el seu
contingut no suposa infracció de l’Ordenament Jurídic.
Prèvia ratificació per unanimitat de la seua inclusió en l’orde del dia de conformitat amb
l’article 82.3 del ROF, el Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de
Sessions, per 14 vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot i 2
Ciutadans) i 7 abstencions del PP. va acordar:
Primer: Aprovar Inicialment el Reglament de Policia Local que hi ha en l’expedient com Annex
I.
Segon: Sotmetre l’Expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini de
trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer: En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament
adoptat el present acord, quedant facultat expressament l’Alcalde-Presidente per a la seua
publicació i execució.
Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/152

14.- 8/2017/PGRU PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL
SUPORT A LES FAMÍLIES NOMBROSES
El grup municipal del Partit Popular, d’acord amb el que preveu la Llei de Bases de Règim
Local i el Reglament d’Organització del Govern i de l’administració d’Ajuntament de Riba-Roja
de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent proposta de resolució.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Bé és conegut pels ciutadans i per les famílies nombroses en particular que, amb l’actual gestió
des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana, s’estan
produint retards de més de 6 mesos (reconegut per la pròpia Conselleria )en la concessió o
renovació del títol de Família Nombrosa; la qual cosa comporta perdudes importants de
beneficis per a les esmentades famílies arribant inclús a dificultar de forma important el seu dia
a dia. Produint situacions extremes per estos retards.
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I en concret en el nostre municipi el 28% de les famílies nombroses han d’afegir a esta situació,
que per la gestió municipal han perdut beneficis. Deixant-los en inferioritat de condicions
respecte a famílies de les seues mateixes característiques que residixen en municipis veïns.
Ens referim a la inclusió de criteri de renda en la concessió de bonificació en l’IBI de la vivenda
familiar per condició de família nombrosa. En municipis de veïns comL’Eliana, Benaguasil, La
Pobla de Vallbona i inclús Paterna no existix en criteri de renda per a la bonificació en el
pagament de l’IBI de la vivenda familiar arribant en algun d’estos municipis a estar bonificats en
més del 50 %Creiem.
que en la situació preocupant del descens de la natalitat hauríem de fomentar i ajudar, inclús
des de l’àmbit municipal, a les famílies a tindre fills i col·laborar en la inversió de la piràmide
d’edat.
Es proposa al Ple l’adopció del següent Acord:
Primer.- Exigir a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana a
prendre les mesures necessàries per a agilitzar els tràmits de concessió i renovació dels títols
de Família Nombrosa
Segon.- L’acceptació, en tots els tràmits municipals en què siga necessari el títol de Família
Nombrosa, de la sol·licitud presentada en Conselleria tant de concessió com de renovació.
Tercer.- La retirada del criteri de renda per a la Bonificació de l’IBI de la vivenda habitual per a
famílies nombroses, igualant en beneficis a estes famílies amb altres col·lectius com a dones
maltractades o persones amb discapacitats.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 7
vots a favor del PP i 14 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot i 2
Ciutadans), va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 14.mp3
Vídeo: http://videople.es/153

15.- 14/2017/PGRU PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT SOBRE
COMPLIMENT DE TOTES LES RECOMANACIONS PROPOSADES EN L’INFORME DE
FISCALITZACIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES
El partit polític Riba-roja Pot, d’acord amb el que preveu la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d’Organització del Govern i de l’administració de l’Ajuntament de Riba-roja
de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La Sindicatura De Comptes va incloure en el seu programa anual d’actuació del 2016, la
fiscalització de determinats aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja corresponents al
Compte general de l’Ajuntament de l’exercici 2014 i alguns contractes corresponents al 2015.
La fiscalització realitzada s’ha centrat en tres aspectes concrets: a) revisió financera, b) revisió
del compliment d’altres obligacions legals i reglamentàries i c) la fiscalització de la contractació,
esta última per mitjà de la fórmula de mostreig, i la concessió d’ajudes i subvencions.
Amb relació a la revisió financera, la Sindicatura assenyala com a anomalia, els pagaments
realitzats pendents d’aplicació definitiva la partida dels quals ascendix a 2.925.024€ i el seu
component principal és el concepte: "Pagaments sense consignació" la quantia del qual és de
2.473.467 i que ja es va posar de manifest en l’informe de fiscalització de la Sindicatura
realitzat en 1999 tenint llavors un import semblant a què figura en el 2014. Així mateix l’informe
fa constar que no es disposa d’informació suficient sobre la partida 5553 "pagaments pendents
d’aplicació" amb un import de 149.847€, concloent en este apartat que "s’aprecien indicis de
possible responsabilitat comptable" i en conseqüència s’informaran del Tribunal de Comptes.
Amb relació als requisits legals i reglamentaris, la Sindicatura posa de manifest:
Que s’han incomplit els terminis establits en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals per a l’aprovació dels pressupostos dels anys 2014, 2015 i 2016.
b/ Que al constituir-se el nou Ajuntament en el 2015, no es van elaborar els inventaris de béns i
drets que han de constar amb el vistiplau de l’Alcalde i aprovar-se pel Ple, la qual cosa
incomplix el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
c/ Que anualment ha d’elaborar-se la rectificació de l’inventari. Pel que no hi ha un inventari de
béns i drets actualitzat.
d/ Que l’Ajuntament no acredita adequadament les subvencions en l’àrea esportiva que han de
realitzar-se per mitjà del procediment ordinari en règim de concurrència competitiva previst en
la Llei General de Subvencions.
e/ Denúncia l’informe, la subvenció que rep el Club de Futbol Riba-roja en el qual s’aprecien
indicis de possible responsabilitat comptable que es traslladaren al Tribunal de Comptes.
Amb relació al compliment de la Normativa de contractació, l’informe assenyala amb caràcter
general als contractes revisats:
a) Que no es realitza l’informe jurídic previ a l’aprovació dels plecs de clàusules
administratives particulars i el mateix no es pronuncia sobre la legalitat de les mateixes.
b) Així mateix en la majoria dels contractes revisats no s’arreplega tot el que establix el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, com les condicions de recepció i
entrega o les condicions de pagament.
c) Amb relació als contractes menors, la Sindicatura denúncia els expedients que
corresponen a servicis que es contracten de forma continuada en el temps amb les
mateixes empreses i les factures de les quals se sotmeten mensualment a l’aprovació de
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la Junta de Govern, així mateix l’Ajuntament, assenyala l’informe, només sol·licita un
pressupost per a cada contracte, que en estos casos es referixen a les empreses que
resulten adjudicatàries.
Atés que la Llei de la Generalitat Valenciana de 6/1985 d’11 de Maig, reconeix a les Entitats
Locals com els òrgans competents per a adoptar les mesures oportunes, a la vista dels
informes o dictàmens que emet la Sindicatura De Comptes, com resultat de l’exercici de la
seua funció fiscalitzadora, el grup polític Riba-roja Pot
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
Que s’aproven totes i cada una de les recomanacions que proposa l’informe de fiscalització
elaborat per la Sindicatura De Comptes, i que es detallen a continuació:
1.- Sobre l’inventari: Actualització anual del mateix, dotant a tots els béns que ho conformen de
valor raonable, preu d’adquisició o costos de producció als efectes de l’inventari comptable.
2.- Sobre el patrimoni municipal del sòl, mantindre un inventari actualitzat dels seus béns.
Identificació dels projectes a què es vinculen els ingressos derivats de la gestió urbanística,
identificar les partides del pressupost de gastos que es financen amb recursos del PMS.
3.- Els òrgans de contractació de l’Ajuntament, Alcalde i Junta de Govern, han d’ajustar la seua
gestió contractual i basar els seus acords atenent als inconvenients de legalitat que emet la
intervenció municipal. També han de millorar-se els procediments de la contractació per a
augmentar la seguretat que la gestió contractual es tramite, es fiscalitze i es comptabilitze
d’acord amb les normes aplicables.
4.- L’Ajuntament haurà de millorar el disseny i configuració del perfil del contractant, a fi de que
es puga localitzar la informació de forma més ràpida i intuïtiva. Així mateix s’hauria de comptar
amb un manual de procediments per a la tramitació d’altes, baixes i modificacions dels usuaris
de l’aplicació.
5.- En els contractes menors sempre que siga possible ha de sol·licitar-se tres ofertes a distints
empresaris. La concurrència ha de ser efectiva per a complir als principis de la contractació
pública.
6.- Amb relació a la concessió de subvencions, es posa de manifest la necessitat que els
òrgans responsables de l’Ajuntament: Alcalde i Junta de Govern, adopten els acords de
concessió atenent els inconvenients de la Intervenció Municipal.
En este sentit l’Ajuntament hauria d’elaborar unes bases reguladores adaptades a la normativa
vigent per a la concessió de subvencions per mitjà de procediment de concurrència
competitiva.
7.- Tresoreria: Per a millorar el seu control, la gestió de la tresoreria municipal ha d’incloure la
realització formal d’arquejos periòdics.
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8.- Dietes de les meses de contractació: Ha d’aclarir-se i motivar-se adequadament l’assignació
de dietes als membres de les taules que siguen funcionaris de l’Ajuntament.
9.- Gastos Protocol·laris, la Sindicatura compartix el criteri de la intervenció municipal de què
per a millorar la transparència, és necessari que el Ple delimite els dits gastos a través de les
bases d’execució del pressupost, determinant que gastos tenen este caràcter i quals no.
En l’aprovació de les recomanacions es tindran en compte els informes econòmics i
jurídics que siguen emesos a este efecte.
Àudio: 15.mp3
Vídeo: http://videople.es/154

16.- 15/2017/PGRU PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT PER AL FOMENT
D’ENERGIES RENOVABLES EN L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
El partit polític Riba-roja Pot, d’acord amb el que preveu la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d’Organització del Govern i de l’administració de l’Ajuntament de Riba-roja
de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables és una forma eficient i neta de
generació d’energia, que reduïx l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i disminuïx la
dependència energètica; contribuint al canvi de model energètic impulsat per les convencions
internacionals i la Unió Europea.
El protocol de Kyoto, així com el tractat de París amb la Convenció Marco de les Nacions
Unides sobre Canvi Climàtic, va establir una sèrie d’accions i mesures sobre el control del
consum d’energia a Europa, la major utilització de les energies renovables, l’estalvi energètic i
la busca d’una major eficiència energètica, que van ser el punt inicial per al desenrotllament de
les directives europees. El canvi climàtic ens obliga a fer el que en qualsevol cas calia fer: el
model energètic cap a una major sostenibilitat.
Segons la directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009,
relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables "el control del consum
d’energia i la major utilització de fonts d’energia renovable són fonamentals per a lluitar contra
el canvi climàtic." Segons l’objectiu europeu per a l’any 2030 (Horitzó 2030) el percentatge
d’energies renovables haurà de cobrir un 27 per cent del consum total d’energia
En la legislació espanyola, la Llei 2/2011 de 4 de març, d’Economia Sostenible en el seu art 85,
relatiu a l’estalvi energètic de les administracions públiques, establix que "Totes les
administracions públiques, en l’exercici de les seues competències respectives, incorporaran
els principis d’estalvi i eficiència energètica i d’utilització de fonts d’energia renovables entre els
principis generals de la seua actuació i en els seus procediments de contractació".
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria en el seu compromís amb el desenrotllament sostenible i
responsable amb els recursos naturals, esta executant les següents mesures sobre eficiència
energètica en este últim any i dins del programa Eco-Riba:
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1 Firma del Pacte d’Alcaldes: S’ha procedit per part de l’Ajuntament a l’adhesió al Pacte
d’Alcaldies adquirint el compromís de realitzar el Pla de reducció d’emissions de CO2.
2 S’ha pressupostat per a 2017 la contractació del Pla.
3 Adquisició i rènting de tres vehicles elèctrics.
4 S’ha pressupostat dins de 2017 la compra/lloguer de nous vehicles.
5 S’ha realitzat l’Auditoria Lumínica, sent entregada a l’Ajuntament i estant en procés
d’anàlisi de les dades obtinguts.
6 L’Ajuntament com a membre de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima ha incorporat
els seus tècnics municipals en les comissions de Mobilitat Sostenible i Economia
Circular, Finançament i Eficiència Energètica.
7 S’ha firmat la Declaració de Sevilla per part de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.
8 S’ha sol·licitat a Iberdrola la certificació d’energia 100% renovable.
I ha de tendir que el consum energètic de les seues instal·lacions procedisca exclusivament de
fonts renovables, com estan fent altres entitats locals del país, i a implementar mesures
d’estalvi i eficiència energètica.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 12 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 3 de Riba-roja Pot), 2 abstencions de Ciutadans i 7 en
contra del PP, va acordar:
L’Ajuntamentde Riba-roja de Túria es compromet a aconseguir consumir energia
elèctrica procedent 100 %de fonts renovables en esta legislatura, per a això :
a) L’Ajuntament de Riba-roja de Túria inclourà criteris ètics, i ecològics a través de
clàusules socials i ambientals per a la contractació del subministrament d’energia
elèctrica en les seues instal·lacions.
b) L’Ajuntament de Riba-roja de Túria establirà vies de col·laboració amb cooperatives
pròximes d’economia social per a la producció d’energies renovables, per mitjà de
fórmules d’associació o d’establiment de convenis.
c) L’Ajuntament de Riba-roja de Túria contractarà de forma progressiva la distribució
d’energia elèctrica per a totes les seues instal·lacions, amb alguna de les
comercialitzadores que oferixen de forma única una prestació del servici elèctric amb el
100% d’energia d’origen renovable.
Durant el torn d’intervencions es presenta esmena per part de l’equip de Govern que es
reproduïx a continuació:
“L’equip de Govern, proposa les següents esmenes a la Proposta d’Acord de Riba-roja
Pot, amb referència “Al foment de les energies renovables en l’Aj. de Riba-roja de Túria”.
1.

EN L’EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
o
En l’últim paràgraf, on diu “ha de tendir…”:
§
Cambiar per:
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L’Ajuntament esta executant les següents mesures sobre eficiència energètica en este últim
any i dins del programa Eco-Riba:
1
2
3
4
5
6

7
8

Firma del Pacte d’Alcaldes: S’ha procedit per part de l’Ajuntament a l’adhesió al Pacte
d’Alcaldies adquirint el compromís de realitzar el Pla de reducció d’emissions de CO2.
S’ha pressupostat per a 2017 la contractació del Pla.
Adquisició i rènting de tres vehicles elèctrics.
S’ha pressupostat dins de 2017 la compra/lloguer de nous vehicles.
S’ha realitzat l’Auditoria Lumínica, sent entregada a l’Ajuntament i estant en procés
d’anàlisi de les dades obtinguts.
L’Ajuntament com a membre de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima ha incorporat
els seus tècnics municipals en les comissions de Mobilitat Sostenible i Economia
Circular, Finançament i Eficiència Energètica.
S’ha firmat la Declaració de Sevilla per part de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.
S’ha sol·licitat a Iberdrola la certificació d’energia 100% renovable.

2a ESMENA:
o
Afegir en els acords un últim punt, que és:
d) Es tindran en compte els anteriors punts d’acord, sempre que no suposen un sobre cost en
la nostra factura de l’energia elèctrica.”
Pel Grup municipal proponent de la moció es rebutja la 2a esmena i s’accepta la 1a
esmena, la qual s’inclou en l’acord.
Àudio: 16.mp3
Vídeo: http://videople.es/155

17.- 16/2017/PGRU PROPOSTA D’ACORD DE CIUTADANS RIBA-ROJA PER A LA
CREACIÓ D’UN CAMÍ ESCOLAR SEGUR
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
Durant les últimes dècades del segle passat va començar a donar-se un fenomen de forma
generalitzada en les ciutats occidentals, com mostren diversos estudis: La pèrdua d’autonomia
infantil i del contacte amb el carrer per este grup d’edat.
Així mateix, la nostra societat mostra cada vegada més desconfiança cap als espais públics. Hi
ha una percepció generalitzada de que el carrer és un lloc poc segur per als més menuts, bé
pel tràfic, o per moltes altres causes.
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La percepció del carrer com un entorn perillós augmenta la sobreprotecció dels adults sobre els
xiquets, provocant en ells una pèrdua d’autonomia preocupant.
D’altra banda, les dades sobre obesitat infantil i sobrepés en els xiquets cada vegada són més
alarmants, pel sedentarisme i la falta d’exercici en este grup d’edat, entre altres motius.
Davant d’este panorama sorgix una iniciativa que intenta fer front als problemes mencionats: El
Camí escolar.
Segons arreplega l’article de Pau Avellaneda, "Camins escolars: condicionants per a l’èxit".
"El Camí escolar pretén promoure i facilitar que els xiquets i les xiquetes vagen a escola a peu i
de forma autònoma. Però també és una estratègia educativa que fomenta l’educació en valors
des del respecte, la responsabilitat i la solidaritat.
És un projecte educatiu, transversal, participatiu i de transformació de l’espai públic i els hàbits
de mobilitat en què, d’una banda, es condicionen un conjunt d’itineraris còmodes, agradables i
segurs que permeten als xiquets i a les seues famílies realitzar els trajectes casa-escola en
modes de mobilitat activa (a peu i amb bicicleta) i, d’un altre, es desenrotllen un conjunt
d’accions pedagògiques i ciutadanes que busquen transformar l’entorn en un espai amable, i
sensibilitzar i conscienciar implicant a tota la comunitat (xiquets i xiquetes, pares i mares,
professorat, veïns, institucions locals, comerciants, associacions de barri, etc.).
El projecte de Camí escolar també busca contribuir a recuperar l’espai públic com a lloc de
relació, de joc, d’aprenentatge, d’experiència i de convivència. La pèrdua d’este espai hi ha
privat a la infància del lloc d’aprenentatge per excel·lència, el carrer. La presència de xiquets i
xiquetes en l’espai públic genera confiança i seguretat el que redunda en una percepció de
seguretat col·lectiva que permet la reapropiació de l’espai públic per part de la ciutadania.
Un dels objectius del Camí escolar és sensibilitzar i educar els xiquets però també a la resta de
ciutadans en els hàbits de la mobilitat sostenible i segura..
El Camí escolar també ha de permetre desenrotllar la consciència crítica dels xiquets i fomentar
l’esperit propositiu en la millora de l’entorn.
Finalment, des del projecte de Camí escolar també es treballa per a promoure que els xiquets
coneguen i s’identifiquen amb l’entorn perquè ho assenten com propi, la qual cosa farà que ho
respecten i defenguen."
Des de la Direcció General de Trànsit (D.G.T.), dins de l’última "Estratègia de Seguretat Viària
2011-2020" s’ha creat un marc d’actuació que pretén facilitar, impulsar i coordinar accions que
posen en marxa Projectes de Camí Escolar.
Prenent el dit document com a base d’actuació, des de Ciutadans Riba-roja proposem que la
realització del dit projecte es faça atenent a les diferents fases que proposa la D.G.T., a saber:
- Fase 1: Actuacions Prèvies
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o
o
o

Definició del projecte
Objectius
Creació de Comissió Tècnica.

- Fase 2: Diagnòstic
o Anàlisi de mobilitat. Hàbits de desplaçament i arreplega d’informació.
o Elaboració de mapes amb itineraris.
o Identificació de problemes i les seues causes.
- Fase 3: Elaboració del pla i proposta d’actuació
o En l’àmbit formatiu i educatiu
o En l’espai públic
o Calendari i recursos
- Fase 4: Seguiment i avaluació.
En tot el procés s’ha d’implicar a les famílies, les administracions públiques (Ajuntament), els
centres educatius, l’entorn social (comerços) i els xiquets i xiquetes.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 Ciutadans), 7 abstencions del PP i 3 en contra
de Riba-roja Pot), va acordar:
1.

La implementació d’un programa de "Camins escolars segurs" a Riba-roja en el
curs escolar 2017-2018 i successius.

Àudio: 17.mp3
Vídeo: http://videople.es/156

18.- 17/2017/PGRU MOCIÓ DE FELICITACIÓ De l’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE
TÚRIA AL CLUB PILOTA RIBA-ROJA, A ANDRÉS SANCHO I JAVIER LLOPIS PELS SEUS
RESPECTIUS ÈXITS ESPORTIUS ACONSEGUITS EN EL 2017
Com ve sent habitual per part de la Corporació Municipal, creiem molt just que es
reconega tots aquells esportistes i equips, que en diferents esports aconseguixen èxits
importants dins de la seua trajectòria esportiva. Indubtablement estos èxits repercutixen en el
nostre municipi, deixant i portant el nom de Riba-roja de Túria molt alt i lluny.
Es felicita a l’EQUIP G del Club Pilota Riba-roja, que Es Proclame Campió de la final del
XIX Campionat Autonòmic de "Escala i Corda", disputat en el trinquet de Sueca. A més de
manera individual a Andrés Sancho que es proclame Campió de la Lliga Juvenil de Tecnificació
de "Escala i Corda", també en el trinquet de Sueca
A continuació es procedix a citar els esportistes que formen este equip RIBA-ROJA G:
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●MARIO CASADES.
●ANDRES SANCHO.
●ALEX CAMPOS.
●JAVIER SORIANO.
Es felicita JAVIER LLOPIS, atleta de Duatlón que es proclame Campió d’Espanya de
Duatlón de contrarreloj i subcampió d’Espanya de Duatlón per Relleus, per equips. Que es
dispute en Boiro (La Corunya)
Per tots estos èxits anteriorment citats, així com per les seues prometedores carreres
esportives i la seua consegüent repercussió que té sobre el nostre municipi.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per
unanimitat acorda:




Felicitar al Club Pilota Riba-roja, a l’Equip G (Mario Casades, Andrés Sancho,
Alex Campos i Javier Soriano), de manera individual a Andrés Sancho i a Javier
Llopis, per tots els seus èxits i per la seua gran projecció i disciplina en la seua
especialitat esportiva, al mateix temps que desitjar-los una llarga i brillant carrera
en un futur.
Trasladar esta felicitació als esportistes anomenats anteriorment i que la facen
extensiva a tots els seus.

Àudio: 18.mp3
Vídeo: http://videople.es/157

19.- 18/2017/PGRU MOCIÓ PARTIT POPULAR SOBRE AJUST RÈGIM DE DEDICACIÓ
EXCLUSIVA DELS REGIDORS De l’AJUNTAMENT
Són moltes les promeses, les declaracions, els programes electorals que vam poder llegir i
escoltar de cara a les eleccions del 2105, tant locals com autonòmiques. Moltes d’elles i com a
premissa per als partits polítics sobre el bon govern i la baixada de salaris dels càrrecs electes,
aprimar-se els gastos d’alts càrrecs. Entenem que conscients de la situació econòmica i social
de les persones es creia prioritari este tipus de mesures. Dir el contrari és una falta de
sensibilitat i empatia absoluta amb la gent. Però si dir-ho és, fer-ho és quelcom molt més greu.
Va ser el mateix alcalde de València (COMPROMÍS) el que va decidir abaixar-se el sou un
20%, i fer-ho amb tota la Corporació des d’un 5% a un 20%, amb acord de tots els grups. Va
ser en precampanya quan un diligent de COMPREELS MEUS Fran Ferri va demanar límit
salarial per als candidats. Va ser el PSOE de Riba-roja en el que en el seu programa
electoral anunciava "Un bon Govern" i deia textualment: "Per això ens comprometem a:
Abaixar el sou de l’equip de govern en un 20% i destinar eixos diners a fons socials i
d’educació"
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En el passat ple del mes de març, un nou regidor de l’equip de Govern va passar al règim
especial de dedicació exclusiva. Amb este nou alliberament, l’actual equip de govern, format
per PSOE- COMPROMÍS I EU ha arribat a aconseguir quasi el 100% dels seus membres amb
dedicació exclusiva. Sense tindre en compte que el regidor únic que falta per alliberar, va
reconéixer públicament que no va poder, per falta de suports en eixe moment vam entendre, i
va optar per una altra situació.
A l’inici de la legislatura, el regidor de personal es va aventurar a declarar amb molta rotunditat
que amb este equip de govern s’anava a produir un estalvi d’al voltant de 500.000 euros en una
legislatura.
La dit dada, qualsevol veí hui pot corroborar que és totalment fals i que l’única cosa que s’ha fet
és enganyar tots els veïns de Riba-roja. Perquè l’actual govern costa al nostre municipi més d’1
milió d’euros (sou + seguretat social). Comptem a l’Alcalde, tots els regidors del PSOE, al d’EU
i al de COMPROMÍS, un total de 8 persones alliberades enfront dels 5 + 2/3 del govern
anterior.
Comparant amb El Govern anterior, tal qual ho va fer el regidor de personal en el primer ple
d’esta legislatura, on es van aprovar les retribucions dels regidors, podem assegurar que este
Govern hui en dia té un cost de mes de 1.300.000€, que suposa un augment de gasto sobre
l’anterior de quasi 400.000€. Ho resumiríem dient que: Ens costa a Riba-roja este govern
400.000€ més que l’anterior. Justo el contrari que ens van dir a l’inici de la legislatura. No és
que no hi ha hagut estalvi, és que s’ha incrementat el gasto.
Des del Partit Popular considerem que este gasto total del Govern és excessiu. No hem fet mai
una crítica dels sous de l’alcalde ni dels regidors, inclús pensem que no són excessius, però si
el gasto total. A més alliberats més gasto.
I encara que el Sr. Alcalde, en el ple passat i altres vegades pregone que és legal, que fins a 10
regidors poden cobrar, que està dins dels límits que la llei permet, inclús EU qualifica el tindre
molts alliberats com un "acte de valentia", nosaltres considerem que el polític, a part de complir
amb la legalitat ha de tindre altres factors que formen part de l’ètica i moral de la persona i
sobretot ha de saber que han de prevaldre la "vocació de servici". No tindre açò últim no et fa
ser ni un bon polític ni un bon gestor.
El nostre poble no ha de sustentar un gasto de Govern tan exagerat i innecessari, per això
creiem que ha de produir-se un reajustament en El Govern, dins de la quantitat total destinada
als sous que tenien amb dedicació exclusiva. Si ja l’anterior nombre de regidors ens pareixia
excessiu (set), amb l’últim alliberament (huit) s’ha superat l’èticament correcte.
Es proposa al Ple l’adopcióde l’Acord següent:
1. Reajustar els salaris o bé els percentatges de la jornada d’alliberament dels regidors
que creguen oportú, perquè el gasto del Govern no supere els prop de 251.000€ anuals
que havien en el pressupost inicialment per a càrrecs de govern.
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El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 7
vots a favor del PP i 14 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot i 2
Ciutadans) va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 19.mp3
Vídeo: http://videople.es/158

20.- Donar compte de les Resolucions compreses entre els números 426/2017 a
701/2017.
Se n’adona de les resolucions d’esta Alcaldia comprensiva entre els números 426/2017
a la 701/2017, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l’arxiu d’àudio
annex a la present acta.
Àudio: 20.mp3
Vídeo: http://videople.es/159

21.- Precs i preguntes
Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes que s’arrepleguen
en un arxiu d’àudio annex a la present acta.
Àudio: 21.mp3
Vídeo: http://videople.es/160

Sent les 23:15 hores abandonen el Saló de Sessions els dos Regidors del Grup
Municipal Ciutadans.

I no havent-hi altres assumptes que tractar per e Sr. President es va alçar la sessió sent
les 23:25 hores del mateix dia de la seua iniciació.
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