ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2013
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
7 d’octubre de 2013
13:00

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: El senyor FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ
REGIDORS ASSISTENTS:
Nom i Cognoms
SALVADOR SILVESTRE LARREA
MARIBEL DELGADO VILA
MARÍA JOSÉ RUIZ ESTEBAN
JAVIER MORENO COLL
CRISTINA VÁZQUEZ TARAZONA
BEATRIZ CÓRCOLES NAVARRO
JOSÉ VICENTE TARAZONA CAMPOS
JOSÉ LUIS FOLGADO CORREA
RAQUEL ARGANDONA LÓPEZ
FRANCISCO JOSÉ FERRIOLS GIMENO
ROBERTO RAGA GADEA
ANA LUJÁN TARÍN
JOSÉ LLUÏU LÓPEZ GALDÓN
SILVIA GUERRERO CÁNOVAS
JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ CARRIZOSA
RAQUEL ORELLANO GÓMEZ
RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ
CARMEN FOLGADO TERESÍ
RAFAEL GÓMEZ MUÑOZ
BERNAT GARCÍA SEVILLA
Secretària: Senyora Nieves Barrachina Lemos
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de
l’Ajuntament, el dia 7 d’octubre de 2013, sent les 13:00 hores, es van reunir en primera
convocatòria els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment
marginats. Tot això Sota La Presidència del Sr. Alcalde El senyor Francisco Tarazona Zaragozá,
assistit de la Secretària Senyora Nieves Barrachina Lemos.

Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes consignats en
l’Orde del Dia.
1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Acta de data 3-7-2013, 18-7-2013, 9-9-2013.
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP , els Srs/as, Raga, López, Guerrero, Orellano PSOE, Sr. García de Coalició Compromís i
Sr. Alcalde i en el vot en contra de els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV la va aprovar.
2. PROPOSTA
INFORMATIVA.

D’ACORD:

ASSUMPTES

DICTAMINATS

PER

COMISSIÓ

Comissió Inf. de Patrimoni, Turisme, Foment Econòmic i Comerç
2.1.- 903/2013/AC_APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL De l’ESTAT I L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA PER
A ESTABLIR A L’AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENROTLLAMENT LOCAL COM A
PUNT DE TRAMITACIÓ (PAIT) INTEGRAT EN LA XARXA CIRCE
Vist el Conveni de Col·laboració remés pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme perquè
l’Agència de Desenrotllament Local de Riba-roja puga ser Punt PAIT.
Considerant que l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Indústria, Energia
i Turisme (Direcció General d’Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa) a través del seu
portal CIRCE (Xarxa d’Informació i Xarxa Creació d’Empreses) està fomentant l’assessorament
als emprenedors i la creació d’empreses.
Considerant que El Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE) és un
sistema per a la tramitació a través de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques de
la constitució de la:
•

Societat Limitada Nova Empresa

•

Societat de Responsabilitat Limitada

•

Empresari Individual (Autònom)

•
I sent que integren el CIRCE:
-

La Xarxa de Punts d’Assessorament i Inici de Tramitació. Punt PAIT l’oficinaque
presta el servici de tramitació d’empreses )

-

El Sistema de Tramitació Telemàtica – STT (el sistema que permet realitzar
l’enviament telemàtic a totes les administracions publiques, notaris, etc)
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-

El Portal CIRCE – www.circe.es l’accéspel qual s’accedix a la ferramenta)

Considerant.
que l’Ajuntament de Riba-roja del Túria a través de l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament
Local exercix des de l’any 2000 funcions d’assessorament a l’emprenedor i foment de
l’emprenedorisme. Es va valorar positivament, per este departament, la prestació d’este nou
servici als emprenedors que agilitzaria els tramites administratius que suposen la creació
d’empresa, evitant desplaçaments a altres administracions públiques per a la constitució de
l’empresa, la qual cosa produiria un estalvi substancial de temps i cost per a l’emprenedor.
Sent que poden ser PAIT públics els següents organismes i organitzacions:
Ajuntaments, Agències de Desenrotllament, Finestretes Úniques, Cambres de Comerç,
Organitzacions empresarials i altres oficines dependents d’Entitats Públiques o Privades sense
ànim de lucre.
Considerant que els Punts d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) són centres en què
s’assessora i presta servicis als emprenedors, tant en la gestació, tramitació administrativa i
posada en marxa de les seues iniciatives empresarials, com durant els primers anys de la seua
activitat, prestant els servicis següents:
1.

Informació sobre les característiques de la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE),
la Societat de Responsabilitat Limitada (SRL) i l’Empresari Individual: marc legal,
aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes
de tramitació, normativa aplicable; a més, s’oferix informació de altres formes
jurídiques vigents en l’ordenament jurídic mercantil.

2.

Tramitació per a la constitució d’empreses per mitjà del sistema de tramitació
telemàtica desenrotllat per la Direcció General d’Indústria i de la PYME, utilitzant el
Document Únic Electrònic (DUE). Este servici haurà de prestar-se amb caràcter
obligatori i gratuït.

3.

Informació sobre les ajudes i incentius para la creació d’empreses aplicables al
projecte.

4.

Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d’adscripció,
afiliació, cotització, etc.

5.

Informació general sobre temes d’interés per a les empreses, com ara: Finançament,
fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, investigació, desenrotllament
tecnològic i innovació, cooperació empresarial, etc.

6.

Realitzar la reserva de la denominació social per a la tramitació presencial de la
SLNE.

Considerant que el centre PAIT a través del Document Únic Electrònic (DUE), pot realitzar la
tramitació electrònica per a la creació d’empreses individuals, societats de responsabilitat
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limitada i societats limitades nova empresa i que este es tramitaria des de l’Agència d’Ocupació i
Desenrotllament Local de Riba-roja del Túria i substituirà als documents d’alta com a
empresari que s’han d’omplir en l’Agència Tributària, la Seguretat Social, Conselleria
d’Hisenda, Registre Mercantil Central, Registre Mercantil de la Província de València, Notaris,
Registres Jurídics i altres administracions, de manera que este document substituirà als
documents següents:

Document

Organisme

Model

Declaració Censal (Alta com Agència Tributària
a empresari)
Impost sobre Transmissions Conselleria
Patrimonial i Actes Jurídics Hisenda
Documentats
Impost
Econòmiques

Model 036 i 037

d’Economia

d’Activitats Agència Tributària

Declaració
Censal
de Agència Tributària
començament, modificació o
cessament d’activitat de la
Comunitat Autònoma de
Canàries

i Model 600

Model 845 i 846
Model 400

Sol·licitud de formalització Tresoreria
de la cobertura de riscos Social
professionals amb entitat
gestora de la Seguretat Social

de

la

Seguretat TA.16

Inscripció de l’empresari en Tresoreria
la Seguretat Social i obertura Social
de compte de cotització
principal

de

la

Seguretat TA.6

Compte de cotització

Tresoreria
Social

de

la

Seguretat TA.7

Sol·licitud d’alta, baixa i Tresoreria
variació del treballador per Social
compte d’altri o assimilada

de

la

Seguretat TA.2/S

Règim
Especial
dels Tresoreria
Treballadors
del
Mar Social
(Declaració individual del
treballador autònom)

de

la

Seguretat TA.49

Règim
Especial
dels Tresoreria
Treballadors
del
Mar Social
(Inscripció d’embarcacions i
artefactes flotants)

de

la

Seguretat TA.47

Règim
Especial
dels Tresoreria
Treballadors del Mar ( Social

de

la

Seguretat TA.50
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Declaració del titular de
l’explotació
marítim
pesquera
i
familiar
treballador al seu servici)
Sol·licitud d’afiliació a la Tresoreria
Seguretat Social, i variació de Social
dades.

de

la

Seguretat TA.1

Sol·licitud d’alta en el Règim Tresoreria
Especial de Treballadors Per Social
Compte Propi o Autònoms –
Treballadors

de

la

Seguretat TA.052/B

Formulari de notificacions Agència
Espanyola
telemàtiques a l’Agència Protecció de Dades
Espanyola de Protecció de
Dades

de

És per això, que es va sol·licitar a la Direcció General d’Indústria i de la Xicoteta i Mitjana
Empresa del Ministeri, que l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local de Riba-roja fora Punt
PAIT .
Valorant-se positivament esta sol·licitud per la dita Direcció General.
Des de ens moment es va iniciar el procés d’implantació que consta de tres fases:
1.

Accés a l’entorn de proves per a la configuració de la Ferramenta de Tramitació
Telemàtica (PACDUE)

2. Assistència a una jornada formativa d’un matí en el Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme.
3. Firma del Conveni de Col·laboració amb el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
4. Alta en el sistema CIRCE i en el Mapa PAIT.
Havent-se realitzat l’accés a l’entorn de proves de la Ferramenta (PACDUE) de manera
satisfactòria i la jornada formativa pel personal del departament de Foment Econòmic en el
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i passant la prova d’avaluació de manera satisfactòria.
El següent pas és la firma del conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme per a poder actuar com a Punt PAIT.
Vist l’informe de la Coordinadora de Foment Econòmic.
El Ple per unanimitat de tots els membres assistents que conformen la majoria absoluta del
nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP , els Srs/as, Raga, Luján,
López, Guerrero, Hernández, Orellano, PSOE, els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV , Sr. García
de Coalició Compromís i Sr. Alcalde, va adoptar l’acord següent:l
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PRIMER.- Aprovar que l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local de Riba-roja del Túria
siga centre PAIT.
SEGON.- Aprovar la firma del Conveni de Col·laboració presentat per l’Administració General
de l’Estat, a través del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (Direcció General d’Indústria i
de la Xicoteta i Mitjana Empresa) i de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria per a l’establiment de
Punts d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) integrats en la Xarxa CIRCE.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la seua firma.
2.2.- 904/2013/AC_APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ, ENTRE EL
MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT I L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA
DEL TÚRIA PER A L’IMPULS DE LA FORMACIÓ OBERTA, LLIURE I A TRAVÉS
D’INTERNET
"AULA
MENTOR
EN
L’AGÈNCIA
D’OCUPACIÓ
I
DESENROTLLAMENT LOCAL"
Que l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria a
través de sol·licitud de subvencions, convenis amb diferents entitats o programació pròpia, du a
terme programes de formació amb l’objecte de millorar les competències i habilitats de les
persones participants en pro d’afavorir el seu desenrotllament personal, social i professional, en
definitiva, un millor posicionament en el mercat laboral en el municipi de Riba-roja del Túria.
Que l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local d’este Ajuntament presta servicis
d’informació i orientació per a la formació i l’ocupació.
Que les qualificacions professionals que precisen les persones i les empreses estan mutant
ràpidament com a conseqüència de l’evolució tecnològica, social econòmica i requerixen una
actualització permanent dels aprenentatges.
Que el Ministeri d’Educació promou les denominades "Aules Mentor" a través d’un conveni de
cooperació per a l’impuls de la formació oberta, lliure i a través d’Internet.
Que l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local de Riba-roja del Túria va sol·licitar al
Ministeri d’Educació 10 de desembre de 2012 ser centre col·laborador com a Aula Mentor.
Que les característiques principals de l’Aula Mentor de Riba-roja serien:
-Formació a través d’Internet.
-Suport tutorial personalitzat on line.
-Aules físiques de referència i suport: a Riba-roja es disposa d’una aula de formació per a
l’alumnat. Està ubicada en l’Agència de Desenrotllament Local en El Carrer Eusebio Benedito,
30
-Matrícula oberta tot l’any (excepte agost).
-Orientadors educatius en les aules.
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-Varietat d’àrees formatives en constant actualització (més de 120 cursos).
-Formació oberta.
-Flexible (no subjecta a horaris).
-Formació a distància.
-Examen final presencial en l’aula de l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local de
l’Ajuntament de Riba-roja (garantint la identitat de l’alumne/a què realitza la prova)
-Certificat d’aprofitament expedit pel Ministeri d’Educació.
-Aula Mentor no és un sistema gratuït de formació, però el seu reduït cost ho fa accessible a la
major part de la població.
Que l’Aula Mentor emfatitza la flexibilitat i interactivitat de la formació on l’alumnat planifica el
seu propi itinerari formatiu, determina el seu ritme de treball i tria tant l’horari com el lloc on
estudiar el curs utilitzant les noves tecnologies, resolent d’esta manera la limitació espai temporal i adaptant-se a les necessitats particulars que puga presentar l’alumnat.
Que els cursos de l’Aula Mentor estan destinats a jóvens i adults interessats a actualitzar-se des
del punt de vista laboral i personal.
Que en data 18 de setembre de 2013 s’ha contestat per part del Ministeri d’Educació a través de
la Subdirecció General d’Aprenentatge que l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local de
Riba-roja si que complix els requisits per a ser centre col·laborador Aula Mentor, sempre que es
formalitze un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació i els administradors de l’aula
designats passen un procés de formació especifique de 100 hores de duració.
Vist l’informe favorable de la Coordinadora de l’Àrea de Foment Econòmic.
El Ple per unanimitat de tots els membres assistents que conformen la majoria absoluta del
nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP , els Srs/as, Raga, Luján,
López, Guerrero, Hernández, Sr. Gómez, Orellano, PSOE, els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV ,
Sr. García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde, va adoptar l’acord següent:l
Primer.- A l’adhesió al Conveni de cooperació entre el Ministeri d’Educació i l’Ajuntament de
Riba-roja del Túria per a l’impuls de la formació oberta, lliure i a través d’Internet facilitat pel
dit Ministeri, en els termes que es troba redactat.
Segon.- A l’acceptació de la tarifa per a l’alumnat i condicions especificades pel Ministeri
d’Educació.
Tercer.- A la comunicació del present acord al Ministeri d’Educació als efectes oportuns.
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Comissió Inf. de Personal, Cultura i Urbanitzacions
2.3.- 907/2013/AC_ACORD RELATIU A LA COMPATIBILITAT 2n LLOC EN
SECTOR PÚBLIC DE D. ANTONIO JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ (CURS
ACADÈMIC 2013-14)
RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR D. ANTONIO
JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ PER A UN SEGON LLOC DE TREBALL EN
L’ACTIVITAT PÚBLICA DOCENT UNIVERSITÀRIA
VISTA la instància presentada per D. ANTONIO JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ, en
el Departament de Recursos Humans en data 31 de juliol, per D. ANTONIO JOSÉ MORALES
HERNÁNDEZ, en la sol·licita la declaració de compatibilitat per a realitzar una segona activitat
pública com a professor associat de la Universitat de València.
RESULTANT que el sol·licitant és treballador d’esta Administració, amb la categoria
Professional de Tècnic Mitjà de Jardins i Paisatge (grup A2), personal laboral fix a jornada
completa, de 37,5 hores setmanals, havent-se presentat Informe de la Regidor de Parcs i
Jardins, SRA Mª José Ruíz Esteban, en la que indica que l’activitat a prestar per D. José
Antonio José Morales Hernández en la Universitat de València no afecta l’exercici de les seues
funcions ni al desenrotllament de la seua jornada laboral.
CONSIDERANT que l’art. 145 del TRRL es remet en el règim d’incompatibilitats dels
funcionaris de l’Administració Local a allò que s’ha establit amb caràcter general en la Llei
53/1984 d’incompatibilitats i normes que es dicten per l’Estat per a la seua aplicació i que l’art.
2.1.c) de l’Esmentada Llei 53/1984 inclou en el seu àmbit d’aplicació a tot el personal al servicis
de les Corporacions Locals, precisant el 2.2 del mateix article que s’entén inclòs tot el personal,
siga quina siga la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació, per tant es referix a qualsevol
classe de personal al servici de l’Ajuntament, tant a funcionaris com laborals.
CONSIDERANT que l’art. 3.1 de la Llei 53/1984 assenyala que "...sólo podran exercir
un segon lloc o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les
funcions docents o sanitàries, i en els casos a què es referix els articles 5t i 6t ..." i que l’art. 4.1
diu que es podrà autoritzar la compatibilitat, complides les restants exigències d’esta llei, per a
un segon lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari associat al règim de
dedicació no superior a la de temps parcial i amb duració determinada, arreplegant el mateix
l’art. 3.1 del RD 598/1985 de desenrotllament.
CONSIDERANT que l’art. 4 del citat RD 598/1985, establix que en els supòsits en què
siga possible l’autorització de la compatibilitat d’activitats públiques, esta s’entendrà
condicionada a les limitacions retributives previstes en l’article 7 de la Llei 53/1984. En l’art. 7.1
de la Llei 53/1984 s’establix que serà requisit necessari per a autoritzar la compatibilitat
d’activitats públiques el que la quantitat total percebuda per ambdós llocs o activitats no supere
la corresponent al principal estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 35%
per als funcionaris del grup B (ara A2). D’altra banda, encara que l’art. 16.1 de la Llei establix
una prohibició general d’autoritzar compatibilitat al personal que exercisca llocs que perceben
complement específic, en el seu apartat 3 s’exceptua de la prohibició indicada quan es tracte
d’autoritzacions de compatibilitats per a exercir com a professor universitari associat en els
termes de l’art. 4.1.
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CONSIDERANT que l’article 9 de la Llei 53/1984 establix la necessitat de
l’autorització del Ple de la Corporació com a lloc principal i la necessitat d’informe previ
favorable de l’òrgan competent en el segon lloc, igual que l’art. 6.1 del RD. 598/1985 i conforme
a l’art. 6.3 en este cas ha de ser emés pel rector de la Universitat. Havent-se rebut el dit informe
de 9 de setembre de 2013, que va tindre entrada en este Ajuntament en data 24 de setembre de
2013 amb núm. RE. 2013014470.
CONSIDERANT el que disposa l’article 3.1 de la Llei 53/1984 respecte a la prèvia i
expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada i horari dels
dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en ambdós.
CONSIDERANT que conforme a l’article 16.3 i 7.1 de la Llei 53/1984, i sent que el lloc
de Tècnic Mitjà de Jardins i Paisatge d’este Ajuntament té assignat una retribució bruta
mensual de 2.399,34 € i la que percebrà en la Universitat és de 508,19 € i que la suma
d’ambdós suposen 2.907,53 € i esta quantitat és inferior a la del principal incrementada en un
35%, que seria 3.239,11 € i que per tant es complix amb la previsió del límit establit en els
esmentats articles.
CONSIDERANT que la jornada a realitzar en la Universitat com a professor associat
és parcial, i en concret de 12 hores setmanals, no afectant l’exercici d’una segona activitat en la
Universitat de València a les funcions ni al desenrotllament de la seua jornada laboral en este
Ajuntament, d’acord amb l’informe de la Regidor de Parcs i Jardins, SRA Mª José Ruíz Esteban.
Vist l’informe del Vicesecretari de l’Ajuntament de data 25 de setembre de 2013.
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels
Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña,
Ferriols del PP, els Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE,
el Sr. García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde i amb l’abstenció dels Srs/sa Folgado i Gómez
d’EUPV va adoptar l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar l’autorització de compatibilitat del treballador D. ANTONIO JOSÉ
MORALES HERNÁNDEZ, per a l’exercici d’una segona activitat exercint de Professor Associat
en la Universitat de València amb jornada de 12 hores setmanals, com a segona activitat en el
sector públic, sense que esta puga afectar la jornada de treball i a l’horari del seu lloc de treball
com a Tècnic Mitjà de Jardins i Paisatge en l’Ajuntament de Riba-roja del Túria.
SEGON.- Que es notifique l’acord a l’interessat, amb expressió dels recursos que
procedisquen, a la Regidor de Recursos Humans, a la Regidor de Parcs i Jardins, a la
Universitat de València i al Comité d’Empresa.

Comissió Inf. d’Hisenda, Sanitat i Mitjans de comunicació
2.4.- 875/2013/AC_ACORD RELATIU A LA PRÒRROGA DE CONVENI D’ADHESIÓ
AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA CENTRAL DE COMPRES.
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ASSUMPTE:
PRÒRROGA DE CONVENI D’ADHESIÓ AL SISTEMA
D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
CENTRAL DE COMPRES.Vist l’escrit presentat per la Diputació de València de data 9 de setembre de 2013 amb
Registre d’Entrada núm. 2013013998, en el que d’acord amb el que determina la clàusula
quarta del Conveni d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Excma. Diputació de
València Central de Compres, el període de vigència de quatre anys del conveni subscrit entre
l’Ajuntament de Riba-roja del Túria i la Diputació de València el 19 de novembre de 2009
mitjançant un decret del president núm. 8220, finalitza en els pròxims mesos.
El dit període, segons el que preveu la mencionada clàusula quarta del Conveni
d’adhesió, és prorrogable, amb l’acord previ expresse de les parts, per igual període de temps, si
no existira denúncia del mateix per alguna de les parts.
El Ple per unanimitat de tots els seus membres, va adoptar l’acord següent:
PRIMER.- L’aprovació de la prorroga del conveni subscrit entre la Diputació de
València i l’Ajuntament de Riba-roja del Túria d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Excma. Diputació de València Central de Compres per igual període de temps, és a dir un
termini de quatre anys més.
SEGON.- Facultar el President de la Corporació D. Francisco Tarazona Saragossa, amb
DNI núm. 19.863.010-A per a la firma de dita prorroga.
TERCER.- Remetre còpia del dit acord a la Diputació de València.

3. PROPOSICIONS
PROPOSTA
D’ACORD:
INFORMATIVA

ASSUMPTES

DICTAMINATS

PER

COMISSIÓ

Comissió Inf. de Patrimoni, Turisme, Foment Econòmic i Comerç
3.1.- 54/2013/PGRU_MOCIÓN EUPV EN CONTRA DE LA INTERVENCIÓ
MILITAR EN SIRIA.
En/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d'EUPV en
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ EN CONTRA DE LA INTERVENCIÓ MILITAR EN SÍRIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Tenint en compte la guerra civil en Síria i l'amenaça d'una intervenció militar fora del
manament de Nacions Unides liderada pels Estats Units junt amb alguns dels seu països aliats
de l'OTAN com França o Turquia.
Tenint en compte que les intervencions militars, estiguin o no avalades pel Consell de Seguretat
de l'ONU, creen situacions d'emergència, com ja passà en la guerra de l'antiga Iugoslàvia, Iraq,
Afganistan o Líbia.
Tenint en compte que cap conflicte pot solucionar-se amb el bombardeig a la població civil que
es pretén salvar, i que l'ús de la violència como mecanisme de resolució de conflictes sols genera
més violència i més inestabilitat, sent la població civil la víctima principal.
Tenint en compte que la guerra respon al negoci de les multinacionals armamentístiques que
pressionen als governs imperialistes, i no a una veritable preocupació per la situació
humanitària de la població.
Tenint en compte la falta absoluta de credibilitat d'aquells que en el seu moment ens
enganyaren dient que en Iraq existien armes de destrucció massiva per a justificar el
bombardeig a eixe país, utilitzant bombes de napalm, fòsfor blanc i projectils d'urani empobrit;
sent aquest mateix país, -Estats Units-, el que ara acusa al govern d'Al Assad d'utilitzar armes
químiques contra la població civil.
Tenint en compte que, a més a més, de les 350 víctimes causades per l'ús d'armes químiques, el
conflicte s'ha cobrat ja la vida de 100.000 civils a causa de las armes convencionals i més de sis
milions de refugiats i desplaçats segons xifres d'ACNUR, el que està generant una crisi
humanitària en els països fronterers amb Síria.
Tenint en compte que la intervenció militar en Síria tindrà conseqüències irreparables per a la
població civil, com passà en Iraq, Afganistan o recentment en Líbia, y que a més a més pot
tindre un efecte en cadena en la ja complicada situació en Orient Pròxim.
Tenint en compte que la Carta de Nacions Unides en el seu articulat recull que "els membres de
l'Organització, en les seues relacions internacionals s'abstindran de recórrer a l'ús de la força
contra la integritat territorial o la independència política de qualsevol estat"; entenent per tant
que les relacions internacionals han de basar-se en el respecte entre els pobles, el desarmament
i la contenció de l'ús de la força com mecanisme de resolució de conflictes.
PRIMER: Solidaritzar-nos amb el poble de Síria, que pateix des de fa dos anys una guerra civil
que s'ha cobrat ja més de 100.000 víctimes mortals i més de 6 milions de desplaçats i refugiats.
SEGON: Reiterar que la solució al conflicte en Síria ha de passar per esgotar les vies
diplomàtiques i per la contenció de l'ús de la força per ambdues parts, tant per part del govern
d'Al Assad com per part dels rebels, i per suposat, per la no intervenció militar estrangera.
Cridem, per tant, a tornar al diàleg amb l'objectiu de trobar una solució pacífica al conflicte tal i
com ha reclamat el Secretari General de Nacions Unides.
TERCER: Insistir en la necessitat de destruir tot l'arsenal d'armes de destrucció massiva ABQ
(atòmic, bacteriològic i químic) a nivell mundial, i demanar al govern espanyol que exhorti a
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nivell internacional a firmar la Convenció sobre Armes Químiques de 1997 a tots aquells Estats
que encara no ho han fet, entre ells Síria i Israel.
QUART: Exigir una investigació independent que realitze una verificació imparcial de l'ús
d'armes químiques contra població civil Síria, amb l'objectiu que els seus autors, siguen els qui
assumeixin la responsabilitat penal d'aquests actes criminals.
CINQUÉ: Fer una crida a donar suport a totes les mobilitzacions de la societat civil contra
aquest atac imperialista contra Síria i exigir una solució pacífica del conflicte per aconseguir la
pau entre els pobles.
SISÉ: Exigir al Govern espanyol que, no sols NO participe en aquesta intervenció militar, sinó
que no permeti l'ús de les seues bases militars ni del seu espai aeri a cap país que pretenga
atacar a Síria.
SETÉ: Remetre aquesta moció al President del Govern, als Presidents del Congrés dels
Diputats i del Senat, així com als grups polítics d'ambdues cambres, als ambaixadors dels Estats
Units, França i Turquia en Espanya, al President de la UE, al President del Parlament Europeu,
així com als grups polítics del mateix i al Secretari General de Nacions Unides
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.

Comissió Inf. d’Hisenda, Sanitat i Mitjans de comunicació
3.2.- 55/2013/PGRU_MOCIÓ EUPV SOBRE CONDEMNA EXALTACIÓ FEIXISTA.
A/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d'EUPV en
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ CONDEMNA EXALTACIÓ FEIXISTA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recentment, els joventuts del Partit Popular han posat amb símbols i banderes feixistes, que
després s'han publicat als xarxes socials, i en alguns mesureu de comunicació.
Estigues fotografies s'han realitzat en diferents localitats del País Valencià, i son suficients com
per a denunciar els fets.
·
Jorge Roca, secretari d'Esports de l'executiva del PP de Xàtiva que és fotografià amb una
ensenya nazi en un torneig celebrat a Paiporta.
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•

Xesco Sáez, president de NNGG de Xàtiva, fent una salutació feixista.

•
Daniel Terrades, secretari local de NNGG de Gandia i assessor municipal, fent una
salutació feixista.
•
Carmen Melissa Ferrer, (Regidora de Joventut de Canals), davant d'una bandera
franquista.
•
Paula Carda, militant de Noves Generacions (NNGG) de Vila-real, protagonista d’un altre
gest feixista entre els joventuts del PP al País Valencià. Carda apareix posant amb algunes
amistes darrere d'una bandera franquista.
Davant d’estos actes d'exaltació feixista per part de dirigents juvenils del Partit Popular la
direcció del partit no ha pres cap mesura efectiva contra aquestos regidors, dirigents i militants
del PP retratats amb aquestos símbols anticonstitucionals. Aquestos actes de suficient gravetat
no han suposat cap expulsió, segueixen en els seus càrrecs públics i orgànics.
És tracta d'un assumpte molt greu i no d'una cosa de xiquets, com han justificat alguns
membres destacats del PP ja que el feixisme no és compatible amb la democràcia ni amb la
convivència pacífica.
Dónes de la Comissió Europea ja s'ha advertit que "trivialitzat, negar o exculpar el feixisme o el
nazisme és delicte" i que s'han de condemnar este tipus de comportaments que s'han dut a
terme per diferents membres dels Noves Generacions del PP en diferents municipis del País
Valencià.
1.
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, condemna aquestos actes feixistes i franquistes
protagonitzats per dirigents i càrrecs públics del PP.
2.
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, insta al PPCV a que sancione amb la expulsió a
qualsevol militant o càrrec públic, demanant les seues actes.
3.

Traslladar els acords:
-

Al President del PPCV, Alberto Fabra.

-

Al President de Drets i Garanties, Alfredo Castelló.

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

13

3.3.- 56/2013/PGRU_MOCIÓ PSOE PER A REBUTJAR EL NOU COPAGO PER A
FÀRMACS QUE ES DISPENSEN EN ELS HOSPITALS DE MANERA
AMBULATÒRIA.
Moció per a rebutjar el nou copago per a fàrmacs que es dispensen en els hospitals de manera
ambulatòria.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Des de la posada en marxa, l’any 2012, del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i
seguretat de les seues prestacions, molts han sigut els passos donats per l’Administració en
contra dels drets dels pacients, alguns singularment greus.
En este mateix sentit de retalls de drets, el passat 19 de Setembre es publicava en el Boletín
Oficial del Estado la Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció General de Cartera
Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedix a modificar
les condicions de finançament de medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del
Sistema Nacional de Salut per mitjà de l’assignació d’aportació de l’usuari, en desplegament del
Reial Decret Llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del
sistema de la Seguretat Social. Amb esta publicació, sense notificació o informació prèvia del
Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat, El Govern evitava la seua publicitat tractant
d’esquivar la reacció adversa dels professionals de la sanitat i dels pacients afectats i les seues
famílies, presentant-ho així com un fet consumat.
No obstant això, la injustícia i crueltat d’estes mesures s’agreuja com a conseqüència de ser
pacients crònics els que han de pagar este tipus de medicació, la qual cosa sens dubte, s’unix a la
ja difícil situació personal derivada de la gravetat de les seues malalties: càncer, hepatitis...
Davant d’esta circumstància moltes han sigut les associacions i col·lectius de pacients,
professionals sanitaris i consumidors que han elevat la seua protesta a l’Administració. De la
mateixa manera ho han fet algunes comunitats autònomes, com Andalusia, Astúries, Castella i
Lleó, o País Basc, que han mostrat la seua incomprensió davant d’una mesura tan ineficaç com
injusta.
1.- Rebutjar el nou copago per als fàrmacs que es dispensen en els hospitals de manera
ambulatòria.
2.- Plantejar al Govern de la Generalitat, que inste al Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i
Igualtat a derogar de forma immediata la Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció
General de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es
procedix a modificar les condicions de finançament de medicaments inclosos en la prestació
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut per mitjà de l’assignació d’aportació de l’usuari.
3.- Que en tot cas, El Govern de La Generalitat, igual que han anunciat altres Governs
Autonòmics, anuncie públicament que l’esmentada Resolució no es farà efectiva en el territori
de la nostra Comunitat Autònoma, i que per tant els ciutadans afectats no hauran de realitzar
cap tipus de pagament pel subministrament de fàrmacs en els hospitals de la Comunitat
Autònoma.

14

4.- Sol·licitar la dimissió de la Ministra Ana Mate.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del número legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
Comissió Inf. de Personal, Cultura i Urbanitzacions
3.4.- 57/2013/PGRU_MOCIÓ PSOE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA BARRERA
ACÚSTICA DE LA URBANITZACIÓ REVA.
Moció per a la construcció de la barrera acústica de la Urbanització Reva
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La Urbanització Reva es troba pegada a una de les zones industrials més importants del
municipi. La dita proximitat ha provocat i provoca nombrosos problemes derivats dels sorolls
que emeten les distintes empreses que es troben en les proximitats de la Urbanització. Són
diversos anys i nombrosos exemples els que confirmen les molèsties que produïxen en els veïns
de la Reva els sorolls derivats d’estes activitats industrials. Caiba és només l’últim episodi d’esta
problemàtica que tant afecta el descans de les persones que allí residixen, però podríem
enumerar altres empreses com a Rajoles Refracta, la Masia de SAN Antonio, Lidl, Carrefour o
Baobab.
És per tant un problema global que no se soluciona parlant amb l’empresa de torn sinó que
necessita d’un tractament global que aïlle a la Urbanització dels sorolls propis d’una zona
industrial.
1 - Que es faça un estudi tècnic que determine qual de totes les opcions possibles de barrera
acústica seria la més adequada i immediatament després s’inicie construcció de la dita barrera.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
3.5 MOCIÓ DE FELICITACIÓ I AGRAÏMENT ALS QUE VAN PARTICIPAR EN LA
VISITA A LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL CASTILLO DE RIBA-ROJA DE
TÚRIA I ACTES ANNEXOS
Des de l’Ajuntament, concretament des de la Regidoria de Turisme i Patrimoni,
felicitem i ens sentim molt agraïts quantes persones i institucions van participar i van
col·laborar, voluntària i gratuïtament, en la celebració dels actes organitzats amb motiu de la
visita a les obres de restauració del Castillo i al nostre poble de l’hereu del Comte de RevillaGigedo.
Hi ha sigut visiblement notòria la gran participació ciutadana i hi ha moltes
situacions, menys visibles, que mereixen una menció de felicitació i agraïment.
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Han participat centenars de persones i hi ha hagut centenars d’accions que deixen
patent els grans valors de la nostra gent quan el fet té contingut autèntic i està relacionat amb la
identitat del poble.
S’ha manifestat obertament la satisfacció per participar en un esdeveniment que
estava programat per a intentar recuperar el coneixement de la nostra història, per a demostrar
els valors patrimonials que tenim i per a potenciar la nostra identitat.
S’han aconseguit objectius que serviran per a iniciar un camí que facilite la
possibilitat d’establir projectes d’estudi sobre el nostre poble i estimular el treball iniciat en
matèria turística i patrimonial.
S’han viscut tants aspectes positius que esperem hagen quedat eclipsats aquells altres
que no hagen agradat tant.
I perquè quede reflectit l’agraïment i felicitació, creiem que hem de ressenyar a
quantes persones i institucions mereixen un reconeixement:
Són dignes de menció les següents entitats o grups: Comunitat de Regants “Lorca” i
“Quint”, Orquestra “Vicente Martín i Soler”, Parròquia Asunción de Ntra. Sra., Intèrprets
musicals i cantants que van intervindre en l’audició musical del Castillo, Confraria del Stmo.
Crist dels Afligits, Junta Local Fallera, Associació de Moros i Cristians (amb la col·laboració
d’altres associacions de pobles veïns), Banda Simfònica Unió Musical de Riba-roja del Túria,
Centre Educatiu Asunción de Ntra. Sra., Associació d’Artistes Locals, Equip Director de les
obres del Castillo, Empresa constructora, Ames de Casa, Associació Wester València, Quadra JJ,
Festa de SAN Antonio, Festa de SAN Vicente i “Pastoretes”, “Bunyoleres”, Bolilleres” i persones
que van recrear el llavador, “sequiers”, empresa “València Adventure”, persones que han
col·laborat en l’arreplega d’imatges dels actes, Associació Cultural d’Amics del Museu Històric
Militar de València, societat vaporista de Riba-roja del Túria… Incloem les persones que ens
han animat amb idees i suggeriments i a quantes han participat amb la seua assistència als
diferents actes.
Destaquem personalment Alberto Facundo, Pepe Calataiud, Juan Bta. Navarro,
Vicente García Ruíz, José Cortina, Javier Planells, per la seua col·laboració extraordinària.
Fem un reconeixement públic a l’eficàcia i col·laboració de departaments de
l’Ajuntament: (Conservatoris de Música i Dansa, Obres i Servicis, Auditori, Publicacions,
Jardiners, Electricistes, Netejadores, Protocol, Policia Local, Neteja Viària,…) que van exercir la
seua missió amb verdadera professionalitat.
Menció especial al nostre Alcalde, Francisco Tarazona, a l’Equip de Govern i al
personal de la Tourist Info, per la seua ajuda i suport incondicional a la iniciativa de la
Regidoria de Patrimoni i Turisme.
Finalment, tenim el plaer d’haver disfrutat de la presència de l’Hereu del Comte de
Revilla-Gigedo, D. Álvaro Armada, a qui agraïm la seua estada en el nostre poble i li mostrem el
nostre reconeixement per la transmissió de valors històrics, d’identitat i patrimonials, que han
calat entre els participants en la celebració.
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Des de la Regidoria de Patrimoni i Turisme, entenem que els actes amb motiu de la
visita a l’obres del Castillo han servit per a sentir-nos reforçats en el nostre projecte turístic i
patrimonial i hem aconseguit nous objectius que beneficiaran al nostre poble.
Esta moció és un homenatge a la gran vàlua de moltes persones i institucions de
Riba-roja del Túria que tanquen mèrits suficients per a fer del nostre poble un gran poble.
Gràcies a “tots i tots”, expressió amb què es dirigia el Comte quan parlava en públic.
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels
Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña,
Ferriols del PP i Sr. Alcalde, i amb l’abstenció de els Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero,
Hernández, Orellano, i Gómez PSOE, Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV el Sr. García de Coalició
Compromís va adoptar l’acord següent:
Remetre un escrit de felicitació i agraïment a quantes persones, grups i institucions van
prestar la seua col·laboració a este esdeveniment.
4. PART D’INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia de la 2192 a la 2491/2013

Sent un punt no inclòs en l’orde del dia i considerant el que establix l’art. 83 del
ROFRJCL, se sotmet al Ple la declaració d’urgència. Sotmesa a votació, El Ple per
unanimitat de tots els seus membres la va acordar passant a continuació al fons de
l’assumpte en els termes següents:
ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ HORARI SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES
Intervé el Sr. Alcalde explicant que davant de les sol·licituds d’alguns regidors per a modificar
l’hora de celebració del ple ordinari i consensuat amb els portaveus dels grups polítics, proposa
modificar l’hora de celebració de la sessions de ple ordinari de la 13 hores a les 17:30.
Sotmés a votació, el Ple per unanimitat de tots els seus membres la va aprovar.

PRECS I PREGUNTES

I NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR PEL SR, PRESIDENT S’ALÇA LA
SESSIÓ SENT LES 16:20 QUE DONE FE.
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