ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
El dia 2 d'abril de 2012.
Lloc: Saló de plens de l'AJUNTAMENT
Data: 2 d'abril de 2012
Hora: 13:00
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENT
EL SENYOR FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ
REGIDORS ASSISTENTS:
El senyor Salvador Silvestre Larrea
La senyora María Isabel Delgado Vila
La senyora María José Ruíz Esteban
El senyor Javier Moreno Coll
La senyora María Cristina Vázquez Tarazona
La senyora Beatriz Córcoles Navarro
El senyor José Vicente Tarazona Campos
El senyor José Luis Folgado Correa
La senyora Raquel Argandoña López
El senyor Francisco José Ferrols Gimeno
El senyor Roberto Pascual Raga Gadea
La senyora Ana Luján Tarín
El senyor José Luis López Galdón
La senyora Silvia Guerrero Cánovas
El senyor José Ángel Hernández Carrizosa
La senyora Raquel Orellano Gómez
El senyor Rafael Gómez Sánchez
La senyora Carmen Folgado Teresí
El senyor Rafael Gómez Muñoz
El senyor Bernat García Sevilla
Regidors/s'absents:
Cap
Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.

En la vila de Riba-roja del Túria, província de València, en el Saló de Plens de
l'Ajuntament, el dia 2 d'abril de 2012, sent les 13:00 hores, es van reunir, en primera
convocatòria, els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment
marginats. Tot això sota la presidència del sr. alcalde, el senyor Francisco Tarazona Zaragozá,
assistit de la secretària, senyora Nieves Barrachina Lemos.
Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes
consignats en l'Orde del Dia.
Primer.- Aprovació acta 5 DE MARÇ DE 2012.
Acta de data 5 de març de 2012
Segon.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA.
Pel sr. alcalde es va donar compte de les resolucions de la núm. 780 a la núm.
1054/2012. El Ple es va donar per assabentat.
TERCER.- ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC DE
RIBA-ROJA DEL TÚRIA I L'AJUNTAMENT DE CHIVA PER A DESENROTLLAR EL
PAI. U.E. 1, 2 i 3 DEL SECTOR MASIA DE BALÓ QUANT A L'OBTENCIÓ DELS
TERRENYS I POSTERIOR EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE NOU ACCÉS A LA A-3
(ENLLAÇ GODELLETA) A TRAVÉS DEL TERME MUNICIPAL DE CHIVA.Vist que el Ple de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, en sessió celebrada el dia 30 de
juliol de 2002, va aprovar i va adjudicar el PAI corresponent a la U.E. 1, 2 i 3 del Sector Masia
de Baló. El Pla Parcial i l'Homologació van ser aprovats definitivament per Resolució de data 9
d'agost de 2004 de la directora general de Planificació i Ordenació Territorial, convertint
l'adjudicació dels PAIs abans mencionats en definitiva. La dita actuació inclou la construcció
d'un nou accés a la A-3 (enllaç Godelleta), a través del terme municipal de Chiva.
Vist que per a l'execució de l'esmentat accés, per Resolució d'Alcaldia núm. 2929/08
que va ser dictada per l'Ajuntament de Riba-roja en data 12 de desembre, es va iniciar la
tramitació per a l'aprovació del PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU ACCÉS A LA A-3
(ENLLAÇ GODELLETA) actualment en tràmit.
Resultant que en l'esmentat Projecte de Construcció s'inclouen terrenys sitis en el terme
municipal de Chiva, en concret el relatiu a la remodelació de l'enllaç núm. 337 de l'Autovia A-3
amb la carretera CV-424 que dóna accés al terme municipal de Godelleta, i a més a una zona de
servicis (gasolinera i restaurants) junt amb la via de servici.
Considerant que en el dit Projecte es preveu l'expropiació com el mode d'adquisició dels
terrenys necessaris per a l'execució de les obres compreses en el dit Projecte.

Vist que, en data 2 de març de 2012, amb número de R.S. 1895, per l'Ajuntament de
Riba-roja es va enviar escrit a l'Ajuntament de Chiva en el que s'indicava que per a poder
desenrotllar el PAI U.E. 1, 2 i 3 del Sector Masia de Baló quant a l'obtenció dels terrenys i
posterior execució del projecte de nou accés a la A-3 (enllaç Godelleta) a través del terme
municipal de Chiva es fa precís que ambdós ajuntaments puguen arribar a un acord en el qual
l'Ajuntament de Chiva, sense renunciar a la competència relativa a l'obtenció dels terrenys
pertanyents al seu terme municipal que siguen necessaris per a l'execució d'infraestructures, de
conformitat amb l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i se sol·licitava a
l'Ajuntament de Chiva que procedisca a encomanar la gestió, per raons d'eficàcia, de les
actuacions necessàries dins del procediment legalment establit a l'Ajuntament de Riba-roja del
Túria per a l'obtenció dels dits terrenys, ja siga per acord amb els propietaris afectats o per mitjà
d'expropiació.
I així mateix es procedisca per ambdós ajuntaments a aprovar el conveni urbanístic de
col·laboració entre l'Ajuntament de Riba-roja del Túria i l'Ajuntament de Chiva per a
desenrotllar el PAI U.E. 1, 2 i 3 del Sector Masia de Baló quant a l'obtenció dels terrenys i
posterior execució del projecte de nou accés a la A-3 (enllaç Godelleta) a través del terme
municipal de Chiva.
Vist que l'Ajuntament de Chiva procedirà de conformitat amb el que sol·licita.
Vist l'informe emés per la secretària de data 23 de març de 2012.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar el corresponent conveni urbanístic de col·laboració entre
l'Ajuntament de Chiva i l'Ajuntament de Riba-roja del Túria per a desenrotllar el PAI U.E. 1, 2 i
3 del Sector Masia de Baló quant a l'obtenció dels terrenys i posterior execució del projecte de
nou accés a la A-3 (enllaç Godelleta) a través del terme municipal de Chiva, acceptant l'encàrrec
de gestió per part de l'Ajuntament de Chiva a l'Ajuntament de Riba-roja del Túria de les
actuacions necessàries per a desenrotllar el citat PAI, que es referix l'estipulació tercera a de
l'esmentat conveni que es farà efectiva una vegada l'Ajuntament de Chiva acorde la mateixa.
El dit conveni s'unix com a annex al present acord.
Segon.- Facultar al sr. alcalde, el senyor Francisco Tarazona Zaragozá, en
representació de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria en la forma més àmplia en dret a què
donara lloc per a la firma del referit conveni amb l'Ajuntament de Chiva.

Quart.- MOCIÓ EUPV SOBRE BASSETA BLANCA.El sr. alcalde passa la paraula a la portaveu d'Esquerra Unida perquè done lectura a la
Moció que diu el següent:
El Grup Municipal d’Esquerra Unida, presenta al Ple Municipal de Riba-roja de Túria, per al
seu debat i aprovació si procedéix la moció següent

L’Abocador de Basseta Blanca, situat al nostre terme, va ser l’abocador de la Ciutat de
València, i de la seua àrea metropolitana, gestionat per el Consell Metropolità de L’Horta, que
al final va tindre que acatar la sentència del Tribunal Suprem de 1997, que el declarava
il.legal i el clausurava definitivament.
L’Acord entre el Consell Metropolità de L’Horta i l’Ajuntament de Riba-roja de Túria va ser
econòmic (1.200.000 pesetes al mes m’entres estigueres en funcionament), oblidant el mes
important, la protecció de les persones i del medi ambient. L’abocador no estava
impermeabilitzat, i no era controlat, es a dir els residus no rebien tractament previ, ni
reciclatge ni reutilització, per tant ningú pot assegurar que es el que hi ha en eixa muntanya
de milions de tones de fem.
El que si es clar, es que quinze anys desprès del seu tancament, l’abocador segueix generant un
gran impacte al medi natural i a la salut humana, incomplint la legislació vigent, sense que
ningú es fasa càrrec de l’assumpte, i sense que ningú assuméix les responsabilitats legals
corresponents.
M’entres tant els ciutadans i ciutadanes seguim patint el perill que suposa la manca de tanca
perimetral de l’abocador, i el que es pitjor la contaminació del sòl i del aigua, per els residus i
per els lixiviats, que fins i tot creuen la carretera fins al barranc.

Per tot això demanem al Ple els següents acords:

1º.- Paralitzar el vertit de lixiviats de l’abocador lo més adient possible.
2º.- Demanar per escrit als responsables actuals de l’explotació, el compliment estricte de la
llei de residus, sense perjuí de demanar les responsabilitats legals que calguen fer, per el
incompliment del apartat 2 de l’article 43 de la Llei de Residus de la Comunitat Valenciana.
3º.- Exigir per escrit amb un termini d’urgència la restauració de la tanca perimetral de tot
l’abocador.
4º.- Demanar per escrit a l’Ajuntament de València i al Consell Metropolità de l’Horta la seua
responsabilitat legal.
5º.- Sol.licitar a la Generalitat la corresponent Declaració de Sòl contaminat, als terrenys de
l’abocador de Basseta Blanca i l’extensió contaminada per els vertits il.legals de lixiviats a la
zona oest perimetral de l’abocador, segons l’article 65 de la Llei de Residus de la Comunitat
Valenciana.
6º.- Demanar per escrit a la Generalitat Valenciana, la seua responsabilitat legal per
l’incompliment del apartat 1 del article 8 de la Llei de Residus de la Comunitat Valenciana.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i amb el vot en contra de srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña i Ferriols, del PP, i el sr. alcalde, i amb el
vot a favor dels srs. Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, i
els srs. Folgado i Gómez d'EUPV, i el sr. García, de Coalició Compromís.

QUINT.- MOCIÓ EUPV SOBRE ELS NADONS ROBATS.El sr. alcalde passa la paraula a la portaveu d'Esquerra Unida perquè done lectura a la
Moció que diu el següent:
Na. Carmen Folgado Teresí, Portaveu del Grup Municipal d’EUPV en l’Ajuntament de Ribaroja en nom i representació del mateix, i a l’empar del que estableix la normativa aplicable,
eleva al Plé de la Corporació, per al seu debat la següent moció:
MOCIÓ SOBRE ELS NADONS ROBATS
Els casos de nadons robats en Espanya des d’hospitals públics i privats com els que pertanyien
a l’església catòlica no han parat d’eixir en els últims anys. Segons les denúncies estaríem al
voltant de 300.000 casos de nadons robats aproximadament, es desconeixen la quantitat
d’hospitals implicats amb aquesta pressumpta trama d’adopcions irregulars des dels anys 50
fins ben entrats els anys 90.
Ens trobem davant de casos de milers de nadons robats, amb nous cognoms, identitats, llocs
d’origen. Milers de persones que ja superen els quaranta anys i que continuen sense conèixer
la veritat dels seus orígens, emparats baix un engany que ni l’Estat espanyol ni les autoritats

pertinents volen desemmascarar. Els seus relats descobreixen trames de pel.lícula: intercanvis
de xiquets per diners a plena llum del dia, nadons que eixien del paridor després de haver-los
donat per morts, matrones que falsificaven documents…
Aquesta és una de les històries de la Espanya de Franco que continuen enfosquint la història
del nostre país. Els robatoris començaren amb el franquisme i perduraren fins a ben entrats
els 80. Durant les dècades dels 40, 50, 60 i 70 aquests robatoris tenien una connotació
clarament política, però en els 80 estava orientat al guany econòmic, sols al negoci.
Les víctimes que han intentat conèixer la seua història s’han trobat sempre amb el silenci com
a resposta i les mateixes dificulta especialistes coincideixen en què l’església i el Registre Civil
són les dues institucions que més dificultats posen.
El darrer 7 de març a les Corts Valencianes s’aprovà una proposició no de llei sobre el suport a
les mares biològiques de xiquets robats i a les associacions que les representen amb la qual
s’han compromès a treballar per agilitzar i recolzar totes aquestes investigacions col.laborant
amb les víctimes i afectats pels possibles casos de robatoris i desaparició de nadons així com
també amb les associacions dels mateixos.
Des de l’Ajuntament de Riba-roja, manifestem el nostre compromís, comprensió i solidaritat
amb totes aquelles dones víctimes del robatori dels seus fills o filles per a ser entregats en
adopció, així com els pares, germans, avis i altres familiars que no els han pogut conèixer,
gaudir i estimar.
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Riba-roja col.labore per agilitzar tots els tràmits administratius
per accedir tota la informació necessària per ajudar a les víctimes i afectats per a la recerca
dels seus orígens i de les seues famílies.
2. L’Ajuntament de Riba-roja col.laborarà en els tràmits i el recolzament tècnic
necessaris per a l’obertura de les sepultures on en teoria pogueren estar soterrats els nadons.
3. L’Ajuntament de Riba-roja insta a les institucions parlamentàries (Corts
Valencianes i Congrés dels Diputats) l’obertura d’una Comissió d’investigació per a
l’esclariment de la veritat en els casos de xiquets robats al País Valencià.
4. Instar al Fiscal General de l’Estat a dictar instruccions, ordenant a les fiscalies que
promoguen i faciliten l’obertura de procesos judicials i la investigació en relació amb aquestes
denúncies de xiquets robats.
5. Instar al Bisbat de València/Alcacant/Castelló a col.laborar amb les associacions a
l’hora de facilitar informació sobre els casos.
6. Donar trasllat d’aquests acords a:

−
−

Tots els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes i del Congrés del Diputats.
Al Fiscal General de l’Estat.
Al Bisbat de València/Alcacant/Castelló
A les diverses associacions que estan denunciant tots aquests casos de robatoris de
nadons com SOS BEBES ROBADOS i Anadir.

Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i amb el vot en contra de srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña i Ferriols, del PP, i el sr. alcalde, i amb el
vot a favor dels srs. Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, i
els srs. Folgado i Gómez d'EUPV, i el sr. García, de Coalició Compromís.

Sext. MOCIÓ EUPV SOBRE “PAGAMENTS ALS PROVEEDORS”.El sr. alcalde passa la paraula a la portaveu d'Esquerra Unida perquè done lectura a la
Moció que diu el següent:
Na. Carmen Folgado Teresí, portaveu del Grup Municipal d’EUPV en l’Ajuntament de Ribaroja en nom i representació del mateix, i a l’empar del que estableix la normativa aplicable,
per raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Reial Decret-llei 4/2012 de 24 de Febrer pel que es determinen obligacions d’informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals, aprovat el passat divendres pel Consell de Ministres i publicat
en el BOE del dissabte 25 de Febrer, té per objetiu establir un sistema que permeta abordar el
greu problema dels impagaments a les empreses proveïdores dels ajuntaments espanyols,
xifrat en més de 30.000 milions d’euros.
Abans del 15 de març, tots els Ajuntaments hauran de remetre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques el llistat de factures pendents de pagament, amb dates anteriors a
1 de gener de 2012. En aquest llistat haurà de constar la identificació del contractista, l’import,
la data de recepció de la factura i si s’ha iniciat o no un tràmit judicial per part del
contractista per al seu cobrament. Aquesta normativa és de caràcter obligatori per a les
entitats locals i l’interventor haurà d’expedir els certificats.
Així mateixa hauran de fer arribar al mateix Ministeri abans del 31 de març un Pla d’ajust on
es contemple el pagament d’eixos deutes i les mesures previstes per a combatre el dèficit.
El govern central del PP obligarà així a que tots els ajuntaments fiquen en marxa un pla
d’ajust per aconseguir “l’estabilitat pressupostària” per així anar reduint el dèficit.
Aquesta mesura abocarà als ajuntaments a fer un duríssim ajust en la despesa que anirà
complicant-se cada vegada més conforme es vaja incorporant com despesa corrent el derivat
de l’amortització del deute. A més a més, també exigeix que informen de manera separada
sobre el cost i el sistema de finançament dels serveis públics. En el cas dels serveis públics que
siguen deficitaris cabran dues possibilitats: o retallar eixe servei per ajustar-lo als ingressos
obtinguts o augmentar la taxa que el finança.
En definitiva el Reial Decret-Llei obliga a fer front a tots els deutes pendents de les
corporacions anteriors i a aplicar un duríssim Pla d’Ajust que posarà en risc el manteniment
de les prestacions que fins ara venien assumint els Ajuntaments i que incrementarà
notablement la càrrega fiscal al conjunt dels ciutadans.

A més a més, ací al País Valencià les diferents conselleries deuen a les entitats locals
subvencions des de l’any 2008. Aquest deute provocat per l’impagament de la Generalitat
l’hauran d’assumir els propis Ajuntaments perquè l’obligació de pagament als contractistes
serà d’ells. Això significa que el deute general pel Consell l’hauran de pagar els ajuntaments.
Els van a aplicar mesures restrictives i sancionadores als Ajuntaments sense resoldre el
problema real que és el finançament.
La situació dels ajuntaments és dramàtica i amb aquest decret s’agreujarà, mentre el Consell
durant el 2012 gastarà 219.000.000 en grans esdeveniments, 30 més que en el 2011. El major
import pressupostaria es destinarà a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat, que
disposarà de 135 milions d’euros. Aquests diners es destinaran a la Fórmula 1, l’Open 500 de
Tenis, el Màsters de Golf, la Volvo Ocean Race, el Centre Cultural de Benidorm, l’Auditori
Conservatori de Torrevella, a Ciutat de les Llengües de Castelló, la Ciutat de la Llum i
l’aeroport de Castelló. En paraules de Lola Johnson, consellera de Turisme, Cultura i Esport,
“cada euro que s’assigna a aquests organismes revertéix en un benefici social i econòmic per
als valencians”. Doncs bé, el benefici social i econòmic dels valencians no passa per aquesta
despesa en grans esdeveniments, sinó que passa perquè cada ajuntament puga prestar uns
serveis de qualitat als seus ciutadans.
ACORDS:
1.- L’Ajuntament de Riba-roja exigeix al Govern que retire aquest Reial Decret-Llei i
que resolga definitivament el problema de finançament local. No es pot imposar austeritat
sense assegurar abans un finançament suficient.
2.- L’Ajuntament de Riba-roja exigeix a la Generalitat Valenciana el pagament als
ajuntaments de les subvencions que els deu.
3.- L’Ajuntament de Riba-roja exigeix al Govern que impute a la Generalitat i no als
Ajuntaments el deute provocat per aquestes subvencions impagades.
4.- Donar trasllat dels acords:
- A la presidència del Govern.
- Al Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.
- Als grups parlamentaris del Congrés dels diputats
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i amb el vot en contra de srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña i Ferriols, del PP, els srs. Raga, Luján, López,
Guerrero, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, el sr. García, de Coalició Compromís, i el sr.
alcalde, i amb el vot a favor dels srs. Folgado i Gómez d'EUPV.

Sèptim. MOCIÓ EUPV SOBRE “IBI ESGLESIA”.El sr. alcalde passa la paraula a la portaveu d'Esquerra Unida perquè done lectura a la
Moció que diu el següent:

Na. Carmen Folgado Teresí, portaveu del Grup Municipal d’EUPV en l’Ajuntament de Ribaroja en nom i representació del mateix, i a l’empar del que estableix la normativa aplicable,
per raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El darrer 31 de desembre es publicà el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de 2011 de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit
públic. Les principals mesures en materìa tributària adoptades és l’augment de l’IBI (Impost
sobre Béns Immobles) i és una de les “mesures temporals i progressives” del govern de Rajoy.
L’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, parla de les exempcions de l’IBI. I en el punt c diu
que estaran exempts “Els de l’església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord
Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes
establertes en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut d’allò
dispost en l’article 16 de la Constitució.” Aquesta exempció total i permanent de la
contribució territorial urbana afecta a temples i capelles, residències de bisbes i retors,
oficines, seminaris i convents.
L’església catòlica probablement siga el més important propietari immobiliari del país, més,
fins i tot, que algunes empreses del sector de la construcció. Així que mentre l’augment
d’aquest impost va a afectar a tota la ciutadania, al major propietari de béns immobles no li
afectarà perquè disposen d’aquest privilegi. Es calcula que es podrien recaptar al voltant de
3.000 milions d’euros.
Des d’EUPV reivindiquem l’efectiva separació entre l’Església i l’Estat. D’acord amb això, se
sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents:
ACORDS:
1. Instar al Congrés a que es modifique l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i
se suprimisca l’exempció de l’IBI en els béns immobles propietat de l’església Catòlica.
2. Donar trasllat als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del
Govern.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i amb el vot en contra de srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña i Ferriols, del PP, i el sr. alcalde, i amb el vot
a favor dels srs. Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, i els
srs. Folgado i Gómez d'EUPV, i el sr. García, de Coalició Compromís.

Octau.- MOCIÓ EUPV SOBRE “SÍ A RTVV, LA NOSTRA”.
El sr. alcalde passa la paraula a la portaveu d'Esquerra Unida perquè done lectura a la
Moció que diu el següent:

La Ràdio Televisió Valenciana es va crear per a que fóra el mitjà de comunicació propi dels
valencians i les valencianes, i des d’on poder informar a la ciutadania de la seua realitat més
propera, la de les nostres comarques, i alhora la de la resta del món.
Un dels eixos centrals que donaven sentit a la creació d’una televisió pròpia, fou la projecció
de la nostra llengua i cultura, la difusió del nostre patrimoni natural, i alhora convertir-se en
el motor de la indústria audiovisual valenciana.
La plataforma “Si a RTVV, la nostra”, creada per diverses persones i entitats del sector
audiovisual valencià arran de la Declaració de Burjassot del 28 de gener de 2012, i que
manifesta en els seus principis la defensa d’una ràdio i televisió valenciana com a servei públic
fonamental per a la defensa i l’ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial
i cultural valenciana i la cohesió social, ha elaborat el manifest que transcrivim a sota:
DECLARACIÓ DE BURJASSOT
SI A RTVV, LA NOSTRA.
UN SERVEI PÚBLIC FONAMENTAL, EN VALENCIÀ I DE QUALITAT
Els sotasignants, greument preocupats per les mesures que proposa la Generalitat Valenciana
per a RTVV, mesures que no inclouen cap rendiment de comptes a la ciutadania, que tracten
d’ocultar el saqueig, els excessos econòmics i les responsabilitats dels directius,
CONSIDEREM
1.- Que la gestió del Govern Valencià ha dut a la ruïna econòmica a RTVV i a gran part de la
indústria audiovisual valenciana, amb la qual ha contret un enorme deute que no paga. El
Govern de la Generalitat pretén ara carregar la seua incompetència sobre els treballadors i
vol que la societat valenciana pague el deute general.
2. Que s’ha incomplit reiteradament la llei de creació de RTVV, que tenia com a eixos
fonamentals els següents:
2.1 Defensar la cultura i la llengua valenciana. RTVV manté uns nivells d’ús del valencià
insuficients, amb especial incidència en les emissions que més podrien ajudar a normalitzar-lo
com ara la ficció.
2.2 Oferir un servei públic de qualitat a la ciutadania. RTVV deixa de costat en la seva
programació objetius tan importants com l’educació dels més menuts, la cohesió social o la
vertebració del territori.
2.3 Impulsar i desenvolupar la indústria audiovisual valenciana. RTVV no ha actuat com a
motor del sector audiovisual i mai no ha fet costat al sector en les seves necessitats i
reivindicacions. Des de la seva creació, RTVV s’ha negat a signar el conveni audiovisual amb
el sector que hauria de regir tant els models de programació i producció que garantiren el
nivell de qualitat dels programes com els continguts de RTVV i la gestió dels pressupostos.
Aquest conveni audiovisual és el primer que han signat la resta de televisions autonòmiques
amb la seva indústria audiovisual. RTVV ha contractar amb productores d’altres autonomies
programes de televisió per un valor aproximat de més del 60% del pressupost global assignat
per a producció aliena. Això és impensable que ocórrega en qualsevol altra televisió
autonòmica. El govern valencià ha malbaratat constantment el pressupost de RTVV fent-lo
servir com eina necessària per finançar empreses afins i per pagar favors polítics. Aquesta

mala gestió ha desviat fons que haurien d’haver ajudat a consolidar un sector industrial i
professional fort i competitiu. A més, la poca inversió que RTVV ha fet en el sector ha estat
atorgada tot seguint criteris de relació personal i afinitat ideològica. Menys d’un 10% de les
empreses ha rebut més del 90% de la inversió de RTVV en el sector audiovisual en funció
d’aquest criteri d’amiguisme. RTVV ha perjudicat la major part de les empreses valencianes
en afavorir la competència deslleial i les adjudicacions arbitràries.
3.- Que és possible i realitzable, viable, un model consensuat de gestió i finançament en el qual
tenen cabuda tant els treballadors de RTVV com la indústria audiovisual valenciana.
4.- Que tirar treballadors al carrer, com planteja la Generalitat, no beneficia a RTVV ni a la
indústria audiovisual ni a l’economia valenciana.
5.- Que el servei públic de radiotelevisió ha de ser un instrument de participació de la
ciutadania, d’informació, de formació d’opinió i de llibertat d’expressió. Un instrument que ha
de complir funcions de cohesió social i territorial de difusió i promoció de la llengua i la
cultura dels valencians, d’impuls a la indústria audiovisual i de potenciació de la innovació, la
creativitat i l’experimentació en el conjunt de la indústria cultural valenciana.
6.- Que en el nou context digital que ha multiplicat l’oferta televisiva en castellà, el grup RTVV
ha de combinar alts nivells de qualitat i audiències suficients perquè l’espectador puga gaudir
d’una programació innovadora, atractiva, veraç i en valencià. RTVV ha de saber i poder
combinar el model generalista i el model temàtic, sempre en obert, per proveir la societat
d’uns productes audiovisuals que només la radiotelevisió pública valenciana pot oferir.
PROPOSEM
Que el grup RTVV assumisca les funcions i objetius següents:
A) La llengua pròpia de RTVV és el valencià. La radiotelevisió valenciana ha de projectar la
nostra identitat cultural i lingüística i difondre d’una manera crítica i renovadora el nostre
patrimoni cultural i natural. RTVV ha de garantir l’equilibri territorial i reflectir la diversitat
comarcal i local.
B) Garantir l’expressió plural de la societat, tot respectant la independència professional, el
pluralisme i l’accés universal a la informació.
C) Assumir la funció de motor de la indústria audiovisual valenciana, no només en la
producció sinó també com a estímul de les noves xarxes i tecnologies. Aquest suport ha de ser
objetiu i transparent, tot afavorint la igualtat d’oportunitats i la lliure competència segons
criteris de qualitat, professionalitat i transparència.
RTVV ha d’aprofitar la digitalització i els nous serveis interactius per a garantir l’accés de la
ciutadania.
D) Oferir programes d’interés social i facilitar la integració social davant els canvis que
produeix l’anomenada Societat de la Informació, amb els perills d’infoexclusió que comporta.
Haurà de fomentar l’ús de les telecomunicacions en nous àmbits i la participació electrònica
dels ciutadans, tot facilitant l’alfabetització digital i la formació en tecnologies de la
informació.

E) Assumir el seu compromís cultural i promoure el teatre, la dansa, la música, el cinema, la
literatura i l’art, actuant tant d’altaveu de la fecunda creativitat valenciana com de finestra
per a la cultura universal, i facilitar “accés de la ciutadania a aquests continguts.
F) Donar suport al sistema educatiu en tots els seus nivells i etapes formatives. Cal
desenvolupar nous serveis, amb finalitats educatives directes i indirectes, en connexió amb
tota la xarxa educativa.
G) Garantir el manteniment, amb caràcter públic, de l’arxiu audiovisual de la Unitat de
Documentació de RTVV com a patrimoni cultural de tots els valencians.
H) Portar a terme una gestió responsable, un sistema de finançament proporcionat i
transparent i un recolzament del sector que rebutge els privilegis i les relacions interessades.
La consecució d’aquests objetius exigeix un compromís ferm per part de tots els grups
parlamentaris per a fer una nova llei amb el màxim de consens, que tinga com a conseqüència
immediata el cessament de la manipulació informativa, del malbaratament de recursos
públics i de la baixa qualitat dels productes emesos. Un acord que permeta recuperar la
confiança en la radiotelevisió pública en la mesura que faça creïble que actua al servei del
conjunt de la ciutadania i no de manera partidista com ha fet fins ara.
Nosaltres considerem necessària la radiotelevisió pública. No creiem doncs en els discursos
interessats que plantegen la seua privatització o liquidació. El problema no és RTVV sinó les
actituds partidistes que l’han convertida en un instrument al servei del Govern. El problema
no és RTVV, repetim, sinó la manera com l’ha usat el Govern de la Generalitat.
Per tot això, REIVINDIQUEM:
1. Que la nova llei siga el resultat d’un gran pacte per una radiotelevisió pública al servei de la
ciutadania, una llei en la qual es contemplen les garanties perquè RTVV puga actuar amb
autonomia del poder polític.
2. Que la Direcció General siga resultat d’aquest pacte i que, per tant, la persona que haja
d’ocupar la DG en la nova etapa que obriria aquesta llei siga nomenada per les Corts
Valencianes per una majoria de dos terços i per un període de sis anys. Que es tracte d’ún
professional independent i de reconeguda experiència i prestigi i que, a més de les aptituds
professionals i el compromís al servei de la ciutadania, tinga un coneixement suficient de la
realitat valenciana.
3. El Consell d’Administració també ha de ser resultat d’aquest gran pacte i es triarà també
per dos terços de les Corts Valencianes, no podent ser exclòs cap grup parlamentari de tenir
almenys una persona a proposta del grup. Cal incrementar la capacitat del Consell
d’administració per al control de RTVV, la sol.licitud d’informes i l’exigència de compliment
dels acords.
4. Que es contemple en la nova llei el Consell Assessor i que es cree necessàriament sis mesos
després com a màxim d’haver sigut aprovada la llei.
5. Que els canvis legislatius que s’aplicaran a RTVV incloguen el manteniment dels llocs de
treball. Per a fer-ho factible, ha d’incorporar un increment de la producció pròpia, vinculada a
les emissions, i oferir nous Canals temàtics.

1.

El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja sol.licita al President de la Generalitat
Valenciana la retirada de l’ERO que afecta als/les treballadors/es que no han
estat la causa dels problemes econòmics de l’ens.

El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja traslladarà el següent acord a la
Presidència de la Generalitat, al Consell d’Administració de RTVV així com al Director
General de Ràdio Televisió Valenciana.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i amb el vot en contra de srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña i Ferriols, del PP, i el sr. alcalde, i amb el vot
a favor dels srs. Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, i els
srs. Folgado i Gómez d'EUPV, i el sr. García, de Coalició Compromís.
NOVÉ.- MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR DE FELICITACIÓ AL GRUP 'BAJOQUETA
ROCK' PEL 25 ANIVERSARI
El Partit Popular de Riba-roja del Túria presenta, per al seu debat i posterior aprovació, la
MOCIÓ següent:
Este año se cumplen 25 años desde la formación del grupo musical Bajoqueta Rock.
Bajoqueta Rock es un grupo de música rock que ha llevado el nombre de Ribarroja del Turia
por toda la geografía valenciana. Su peculiar estilo y letras que hablan de las tradiciones de
nuestro pueblo y la utilización de la lengua valenciana, han hecho que se ganen el cariño y
apoyo de muchísimos pueblos valencianos que cuentan con ellos en sus fiestas patronales.
Bajoqueta Rock, es el máximo exponente de la música Rock de Ribarroja, es el grupo que más
conciertos ha realizado y el que cuenta con una mayor discografía.
Quienes han visto en directo a este grupo de Ribarroja, han podido apreciar la gran afinidad
de sus componentes ya que desde el inicio surgen como un grupo de amigos que pretenden
pasarlo bien. Y hoy por hoy, es lo que les hace especiales, y tal vez es donde radica su éxito.
Desde el grupo popular del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia, queremos mostrar nuestro
apoyo y reconocimiento a la trayectoria de Bajoqueta Rock, así como al esfuerzo personal de
todos y cada uno de sus componentes. Asimismo queremos agradecerles, en nombre de toda la
ciudadanía de Ribarroja, los grandes momentos que han compartido con los vecinos/as de
Ribarroja del Turia a través de su música.
El Pleno por unanimidad de todos sus miembros, acuerda:
1.- Poner a disposición del grupo las instalaciones y recursos municipales, para la actuación
en directo y su posible grabación del concierto aniversario.
2.- Realizar una Recepción en el Ayuntamiento como acto de reconocimiento a su trabajo y
trayectoria musical, así como por su labor como embajadores del pueblo de Ribarroja del
Turia por toda la Comunidad Valenciana y resto de geografía española.

3.- Trasladar el acuerdo a todos los componentes del grupo Bajoqueta Rock, desde su inicio
hasta la actualidad.

DESÉ.- PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi més assumptes que tractar pel sr. president, s'alça la sessió sent les 15:30 hores
que, com a secretària ,done fe.

