ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL dia 10 DE setembre DEL 2012.
Lloc: Saló de plens de l'AJUNTAMENT
Data: 10 de setembre del 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 MARIA ISABEL DELGADO VILA
La senyora MARIA JOSE RUIZ ESTEBAN
El senyor JAVIER MORENO COLL
La senyora MARIA CRISTINA VAZQUEZ TARAZONA
La senyora BEATRIZ CORCOLES NAVARRO
El senyor JOSE VICENTE TARAZONA CAMPOS
El senyor JOSE LUIS FOLGADO CORREA
La senyora RAQUEL ARGANDOÑA LOPEZ
El senyor FRANCISCO JOSE FERRIOLS GIMENO
El senyor ROBERTO PASCUAL RAGA GADEA
La senyora ANA LUJAN TARIN
El senyor JOSE LUIS LOPEZ GALDON
La senyora SILVIA GUERREROOOO CANOVAS
El senyor JOSE ANGEL HERNANDEZ CARRIZOSA
La senyora RAQUEL ORELLANO GOMEZ
La senyora RAFAEL GOMEZ SANCHEZ
La senyora CARMEN FOLGADO TERES
El senyor RAFAEL GOMEZ MUÑOZ
El senyor BERNAT GARCIA SEVILLA
Regidors/s'absents:
Cap
Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló de Plens de
l'Ajuntament , el dia 10 de setembre del 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.
1. PART RESOLUTIVA:
1.1. PROPOSTES D'ACORD:
ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA.
MEDI AMBIENT AGRICULTURA I FALLES
1. ACORD RELATIU AL NOU PLASN DE CREMES.
Vist el Pla Local de Cremes elaborat per la Regidoria de Medi Ambient, a fi d'adaptar
l'actualment vigent a la normativa actual, com a conseqüència del Pla de Prevenció d'Incendis
Forestals del parc Natural del Túria.
Vist l'acord del Consell Agrari adoptat el passat 16 de maig, que consta en l'acta del
mateix, que s'incorpora a l'expedient.
Vist que l'esborrany del Pla fue informat pel Servici d'Extinció d'Incendis i Emergències
de la Conselleria de Governació el 25 de juny de l'actual, el qual va introduir algunes
modificacions, que han sigut degudament corregides en el text definitiu que se sotmet a
l'aprovació.
Vist l'informe del Vicesecretari,
El Regidor de Medi Ambient proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Vist el Pla Local de Cremes elaborat per la Regidoria de Medi Ambient, a fi d'adaptar
l'actualment vigent a la normativa actual, com a conseqüència de la declaració de parc Natural
del Túria.
Vist l'acord del Consell Agrari adoptat el passat 16 de maig, que consta en l'acta del
mateix, que s'incorpora a l'expedient.
Vist que l'esborrany del Pla va ser informat pel Servici d'Extinció d'Incendis i
Emergències de la Conselleria de Governació el 25 de juny de l'actual, el qual va introduir
algunes modificacions, que han sigut degudament corregides en el text definitiu que se sotmet a
l'aprovació.
Vist l'informe del Vicesecretari.
Vista la legislació aplicable, constituïda per la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal
de la Comunitat Valenciana, i el Decret 98/1995, de 16 de maig, pel que s'aprova el reglament de
la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana.
El Ple per unanimitat de tots els membres assistents que conformen la majoria absoluta
del nombre legal de membres, acorda:

Primer. Aprovar la modificació del Pla Local de Cremes el text de la qual consta en
l'expedient i s'incorpora com a annex al present acord.
Segon.- Remetre certificació d'este acord i del Text del Pla a la Generalitat Valenciana.

HISENDA, SANITAT I MITJANS DE COMUNICACIÓ
2.
APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, PELS LLOCS FIXOS DE VENDA, SITIS EN EL MERCAT MUNICIPAL DE
RIBA-ROJA DEL TÚRIA.El Sr. alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:
PROPOSTA DE LA REGIDORIA D'HISENDA
Amb l'única finalitat de regular les Taxes que els Concessionaris del Mercat Municipal
abonen en virtut de la ultima Concessió Municipal, i així mateix s'arreplegar en l'Ordenança
Fiscal l'adequat fet imposable, no estant constituït, com arreplega la vigent ordenança per la
prestació de servicis, sinó per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
publique local es proposa, l'aprovació de la següent ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL, PELS LLOCS FIXOS DE VENDA, SITIS EN EL MERCAT MUNICIPAL DE
RIBA-ROJA DEL TÚRIA.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA
O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PELS LLOCS FIXOS DE
VENDA, SITIS EN EL MERCAT MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA.
DISPOSICIÓ PRELIMINAR
Articule 1.- Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladores de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament
establix la Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el domini públic
local, PELS LLOCS FIX DE VENDA, SITIS EN EL MERCAT MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL
TÚRIA.
FET IMPOSABLE
Article 2n- Constituïx el fet imposable de la Taxa, la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local que realitzen els adjudicataris dels llocs de mercat fix
municipal, tant si el dit ús es realitza en virtut de Concessió inicial, o bé per mitjà
d'adjudicacions individuals de llocs vacants realitzades amb posterioritat.
SUBJECTE PASSIU
Article 3r - Són subjectes passius de la present Taxa en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques així com les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17

de desembre, Llei General Tributària, que resulten beneficiades o afectades per la utilització
privativa o aprofitament espacial del domini públic local dels llocs fixos del Mercat Municipal,
de conformitat amb el que establix l'art 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, tant si la dita utilització deriva de la Concessió inicial, com si deriva
d'adjudicacions individuals de llocs vacants realitzades amb posterioritat.
RESPONSABLES
Article 4t.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques que es referixen els articles 42 i 43 de la Llei General Tributària.
BASES I TARIFES
Article 5t - 5.1. La quantia de les Taxes regulades en esta Ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes en l'apartat següent, per a cada un dels llocs, que en virtut del que disposa l'art
24.1.b) del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text Refós de la Llei d'Hisendes locals,
en el que s'establix: “quan s'utilitzen procediments de licitació pública, l'import de la Taxa
vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió,
autorització o adjudicació”, és el que es derive de la CONCESSIÓ:
Nº. LLOC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

METRES
26,00
16,50
10,45
19,90
15,00
10,45
11,00
5,61
15,85
10,45
20,20
20,90
5,17
5,50
21,00
13,95

TASA ANUAL
1.225,12
777,48
492,40
937,69
706,80
492,40
518,32
264,34
746,85
492,40
951,82
984,81
243,61
259,16
989,59
657,32

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Article 6t - S'establixen les bonificacions següents:
1r.- No es reconeixen beneficis fiscals alguns pels usos o aprofitaments ací regulats.
MERITACIÓ I OBLIGACIÓ AL PAGAMENT
Article 7m - L'obligació de pagar les Taxes regulades en esta Ordenança, i la meritació de les
mateixes, naix en general des que s'inicie la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, havent de fer efectiu d'acord amb les següents normes de gestió.
Les taxes previstes en esta Ordenança se satisfaran de la manera següent:
Els adjudicataris de llocs fixos hauran de fer efectius els imports de les Taxes que es
deriven dels seus llocs de forma trimestral, en virtut dels rebuts que a este efecte aprova

trimestralment l'Ajuntament, i publica en el BOP, en els terminis a este efecte assenyalats en
l'art. 62.2 LGT.
No obstant els interessats podran sol·licitar de l'Ajuntament que el càrrec dels mateixos
es realitze per mitjà de domiciliació en el compte corrent de la seua titularitat que a este efecte
indiquen.
Article 8u.- GARANTIA.
A efecte de poder autoritzar les concessions, serà requisit indispensable que el sol·licitant
present la garantia que s'establixen en virtut de cada un dels llocs:
Nº. LLOC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IMPORT GARANTIA
459,42
291,56
184,65
351,63
265,05
184,65
194,37
99,13
280,07
184,65
356,93
369,30
91,35
97,18
371,07
246,50

La dita garantia es depositara en la Tresoreria Municipal per mitjà de qualsevol de les
formes establides en la normativa de contractació vigent.
Article 9.- Altes, baixes i renúncies.
Els usos de llocs fixos es prorratejaren trimestralment tant en cas d'altes com
baixes/renúncies.
9.1.- Les sol·licituds d'alta que es presenten en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament,
acompanyades de la documentació necessària que a este efecte s'indique per la normativa
municipal i produiran efectes a partir del moment en què Mitjançant Una Resolució Municipal
s'autoritzen.
Les altes, produiran la meritació de la taxa, des del 1er dia del trimestre en què
s'autoritzen, amb independència de la seua data exacta de concessió.
9.2.- En tot cas i sense cap excepció, les sol·licituds de baixa o renúncia a la recepció del
servici, es formalitzaren per mitjà d'un escrit presentat en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament.
Les baixes, produiran efecte a partir del trimestre següent a què es formulen.
INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10.En matèria d'infraccions contra el que disposa la present Ordenança i les seues
corresponents sancions, s'estaran al que disposa la Llei General Tributària i disposicions que la
complementen i desenrotllen.
Article 11.Els deutes derivats de l'aplicació d'estes normes podran exigir-se pel procediment
administratiu de constrenyiment.
Sense perjuí d'això, l'impagament de TRES mensualitats d'esta taxa (1 trimestre),
donarà lloc a la caducitat de la concessió sense dret a indemnització.
Article 12.En el no regulat en estes normes, serà aplicable les disposicions generals sobre gestió,
liquidació i recaptació de tributs i restants ingressos de dret públic.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present Ordenança Fiscal des de la seua entrada en vigor, deroga a l'ordenança Fiscal
reguladora de la Taxa per la prestació del servici de mercat en tots els seus termes.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació integra en el Butlletí
Oficial de la província de València, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació
expressa.”
En virtut de tot el que exposa el Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i
amb el vot favorable dels Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona,
Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, el Sr. García de Coalició Compromís i Sr.
alcalde , Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, PSOE i els Srs/el seu
Folgado i Gómez d'EUPV va adoptar l'acord següent:
1.-Aprovació provisional l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del Domini Públic Local, pels llocs fixos de venda, sitis en el
Mercat Municipal de Riba-roja del Túria.
2- Sotmetre l'acord provisional 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.
3.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la província, així com del text íntegre de l'Ordenança, començant a aplicar-se a partir
de l'endemà al de la seua publicació definitiva.

3. ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA VIA PUBLICA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIQUE LOCAL, PELS LLOCS DEL MERCAT
AMBULANT EN ACABE MUNICIPAL DE RIBA-ROJA.

Amb la finalitat de regular les Taxes que els usuaris dels LLOCS del Mercat Ambulant
han d'abonar per la utilització del domini públic Local, i així mateix amb la finalitat d'arreplegar
possibles ampliacions dels dits usos, que tinguen com a motiu l'impulsar el comerç en la zona
pròxima al Mercat Municipal Fix (açò ultime en virtut de la Proposta Formulada per la
Regidoria de Comerç en Junta de Govern Local de data 10 d'octubre del 2011), es proposa
l'aprovació de la següent ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL,
PELS LLOCS DE MERCAT AMBULANT EN EL MUNICIPI DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA
O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PELS LLOCS DE MERCAT
AMBULANT EN EL TERME MUNICIPAL RIBA-ROJA DEL TÚRIA.
DISPOSICIÓ PRELIMINAR
Articule 1.- Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladores de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament
establix la Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el domini públic
local, PELS LLOCS DE MERCAT AMBULANT EN EL MUNICIPI DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA.
FET IMPOSABLE
Article 2n- Constituïx el fet imposable de la Taxa, la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local que realitzen els adjudicataris dels llocs de mercat ambulant en
l'acabe municipal de Riba-roja del Túria, tant si el dit ús o utilitzacions es realitza prèvia la
sol·licitud i adjudicació per l'Ajuntament dels dits llocs, com si la dita utilització deriva d'usos
no autoritzats.
SUBJECTE PASSIU
Article 3r - Són subjectes passius de la present Taxa en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques així com les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17
de desembre, Llei General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades per la
utilització privativa o aprofitament espacial del domini públic local dels llocs municipals de
venda ambulant, de conformitat amb el que establix l'art 20.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.
RESPONSABLES
Article 4t.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques que es referixen els articles 42 i 43 de la Llei General Tributària.
BASES I TARIFES
Article 5t - 5.1. La quantia de les Taxes regulades en esta Ordenança serà la fixada en les
tarifes contingudes en l'apartat següent, per a cada un dels usos.
5.2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
A.- LLOCS DE MERCAT AMBULANT EN MERCAT DE DILLUNS EN AV PAZ I
ADJACENTS:

VALOR DEL METRE LINEAL
ADJUDICATARIS FIJOS=
USUARIS ESPORADICOS=

1,00.-Euros/dia.
1,20.-Euros/dia.

B.- LLOCS DE MERCATS AMBULANTS EN MERCAT DE DISSABTES EN PLAÇA
AJUNTAMENT I ADJACENTS:
VALOR DEL METRE LINEAL
ADJUDICATARIS FIJOS=
USUARIS ESPORADICOS=

1,20.-Euros/dia.
2,00.-Euros/dia.

C.- LLOCS DE MERCATS ESPORÀDICS AMBULANTS A INSTAL·LAR-SE EN ALTRES
DATES I CARRERS DEL TERME MUNICIPAL:
VALOR DEL METRE LINEAL
USUARIS ESPORADICOS=
2,00.-Euros/dia.
NO SUBJECCIONS, BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Article 6t 6.1.- No queden subjectes a la Taxa regulada en la present Ordenança Fiscal els usos o
aprofitaments que es deriven d'activitats organitzades o promogudes per l'Ajuntament de Ribaroja del Túria, com ara Fira del Comerç o semblants.
6.2.- No es reconeixen beneficis fiscals alguns pels usos o aprofitaments regulats en esta
Ordenança.
MERITACIÓ I OBLIGACIÓ AL PAGAMENT
Article 7m - L'obligació de pagar les Taxes regulades en esta Ordenança, i la meritació de les
mateixes, naix en general des que s'inicie la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, havent de fer efectiu d'acord amb les següents normes de gestió.
Les taxes previstes en esta Ordenança se satisfaran de la manera següent:
7.1.- ADJUDICACIONS LLOCS FIXOS:
Els adjudicataris de llocs fixos hauran de fer efectius els imports de les Taxes que es
deriven dels seus llocs de forma trimestral, en virtut dels rebuts que a este efecte aprova
trimestralment l'Ajuntament, i publica en el BOP, en els terminis a este efecte assenyalats en
l'art. 62.2 LGT, per mitjà de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.
7.2.- USOS ESPORÀDICS:
S'autoliquidaren en el mateix moment, realitzant-se l'ingrés en el compte corrent que a
este efecte s'indique per l'Ajuntament.
Article 8.- Altes, baixes i renúncies.
Els usos de llocs fixos es prorratejaren trimestralment tant en cas d'altes com
baixes/renúncies.

8.1.- Les sol·licituds d'alta que es presenten en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament,
acompanyades de la documentació necessària que a este efecte s'indique per la normativa
municipal, produiran efectes a partir del moment en què Mitjançant Una Resolució Municipal
s'autoritzen.
Les altes, produiran la meritació de la taxa, des del 1er dia del trimestre en què
s'autoritzen, amb independència de la seua data exacta de concessió.
8.2.- En tot cas i sense cap excepció, les sol·licituds de baixa o renúncia, es
formalitzaren per mitjà d'un escrit presentat en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament.
Les baixes, produiran efecte a partir del trimestre següent a què es formulen.
En el cas baixes d'ofici regulades en la normativa municipal, a les mateixes se'ls aplicara
efectes a partir del trimestre següent a què efectivament es produïsquen.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9.En matèria d'infraccions contra el que disposa la present Ordenança i les seues
corresponents sancions, s'estaran al que disposa la Llei General Tributària i disposicions que la
complementen i desenrotllen.
Article 10.Els deutes derivats de l'aplicació d'estes normes podran exigir-se pel procediment
administratiu de constrenyiment.
Sense perjuí d'això, l'impagament de dos trimestres d'esta taxa, donarà lloc a la baixa
immediata en l'ús del domini públic.
Article 11.En el no regulat en estes normes, serà aplicable les disposicions generals sobre gestió,
liquidació i recaptació de tributs i restants ingressos de dret públic.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present Ordenança Fiscal des de la seua entrada en vigor, deroga a l'ordenança Fiscal
reguladora de la Taxa per la prestació del servici de mercat en tots els seus termes.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació integra en el Butlletí
Oficial de la província de València, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació
expressa.”
En virtut de tot el que exposa el Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i
amb el vot favorable dels Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona,
Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, el Sr. García de Coalició Compromís i Sr.
alcalde i amb l'abstenció dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano,
PSOE, i els Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV va adoptar l'acord següent:
1.-Aprovació provisional l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del Domini Públic Local, pels llocs de Mercat Ambulant en el terme de
Riba-roja del Túria.

2- Sotmetre l'acord provisional 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'hagueres presentat reclamacions,
s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins llavors provisional.
3.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la província, així com del text íntegre de l'Ordenança, començant a aplicar-se a partir
de l'endemà al de la seua publicació definitiva.
4. ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
S'ha detectat la possibilitat que Famílies que ostenten la condició de Nombroses d'acord
amb la normativa vigent, (i en virtut de la qual, poden sol·licitar d'acord amb l'art. 6 de la nostra
Ordenança Fiscal, una bonificació en la quota de l'IBI, respecte d'aquell bé que constituïsca la
vivenda habitual familiar), no obstant això no complixen el requisit que tots els seus membres
residisquen en l'esmentada vivenda, com pot ser el cas de custòdies compartides, etc….; basantse en la qual cosa i davant de la necessitat donar així mateix cobertura a estes situacions legals,
es proposa la modificació de l'art 6 de l'Ordenança Fiscal en els termes següents:
“Art. 6t.
D'acord amb el que disposa l'art. 74 del Text Refós de la Llei d'Hisendes, este Ajuntament
establix el següent:
Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l'Impost, els subjectes passius que
ostenten la condició de titulars de famílies nombroses d'acord amb la normativa vigent,
condició que s'haurà de tindre en la data de meritació corresponent al període impositiu
d'aplicació, respecte dels immobles que constituïsquen la seua vivenda habitual familiar, durant
els períodes impositius i per les quanties anuals que a continuació se citen, sempre que el seu
valor cadastral siga inferior a 150.000.-Euros i que així mateix es justifique que l'immoble pel
que se sol·licita la bonificació constituïx la residència habitual de la família nombrosa.
A l'efecte de determinar el percentatge de bonificació es prenguera com a referència els
membres que conviuen en l'esmentada unitat familiar qualificada com a Família Nombrosa, i
no els membres que integren la Família Nombrosa, podent l'Ajuntament a l'efecte de comprovar
estos fets, sol·licitar informe la Policia Local sobre residència efectiva de tots o algun membre de
la unitat familiar.

1. Família nombrosa de 3 fills, o de 2 fills i un d'ells persona amb discapacitat , o dos

fills i ambdós pares persones amb discapacitat, el 30% de bonificació en la quota
íntegra.
Família nombrosa de 4 fills, o de 3 fills i un d'ells persona amb discapacitat , o tres fills i
ambdós pares persones amb discapacitat, el 45% de bonificació en la quota íntegra.
Família nombrosa de 5 fills, o de 4 fills i un d'ells persona amb discapacitat , o quatre
fills i ambdós pares persones amb discapacitat, el 60% de bonificació en la quota
íntegra.
Família nombrosa de 6 fills, o de 5 fills i un d'ells persona amb discapacitat , o cinc fills i
ambdós pares persones amb discapacitat, el 75% de bonificació en la quota íntegra.

Família nombrosa de 7 fills o més, o de 6 fills i un d'ells persona amb discapacitat , o sis
fills i ambdós pares persones amb discapacitat, el 90% de bonificació en la quota
íntegra.
S'entendrà persona amb discapacitat aquella que la tinga reconeguda amb grau igual o
superior al 33%.
Per a gaudir d'esta bonificació els interessats hauran d'instar en el primer trimestre de
cada exercici, el benefici a l'excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja del Túria per mitjà d'un
escrit presentat en el Registre d'Entrades d'este Ajuntament, aportant:
*Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa. El requisit de família nombrosa
s'haurà de complir a la data de la meritació de l'Impost, per la qual cosa les noves situacions
produïdes després de l'1 de gener de cada exercici, seran objecte de bonificació, amb la
sol·licitud prèvia, a l'exercici següent.
*Document que identifique l'immoble per al que se sol·licita la bonificació i la seua
referència cadastral.
*A l'efecte de justificar el destí de l'immoble com a residència habitual de la Família
Nombrosa, s'haurà d'aportar el Volant d'empadronament que justifique la residència habitual
en l'immoble sobre el qual se sol·licita la bonificació, de tots els membres de la família
nombrosa, o si no n'hi ha i per al cas que algun dels membres no residisca en el citat immoble,
declaració jurada sobre els motius que justifiquen eixa falta de residència.
La presentació de la sol·licitud fora del termini assenyalat donarà lloc a la desestimació
automàtica de la mateixa.”
En virtut de tot el que exposa el Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i
amb el vot favorable dels Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona,
Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, i Sr. Alcalde i amb l'abstenció de Srs/es, Raga,
Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, PSOE, el Sr. García de Coalició Compromís ,
Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV va adoptar l'acord següent:
1.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora d'Impost
sobre Béns Immobles.
2- Sotmetre l'acord provisional 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.
3.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la província, així com del text modificat de l'Ordenança , començant a aplicar-se a
partir del dia 1 de gener del 2013.
5. ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
El Sr. alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:
En la gestió de l'impost s'ha detectat:

A.- Una sobrecàrrega, tant per als contribuents com per a l'Administració, en l'obligació
de renovar anualment l'exempció per minusvalidesa; estimant a tals efectes convenient que la
dita obligatorietat de renovar anualment la mateixa, s'eximisca com a obligació del contribuent,
sent substituïda per la facultat de l'Administració de revisar d'ofici estes situacions; però això
sense perjuí de l'obligació dels contribuents de comunicar les revocacions i renovacions que de
la seua condició de minusvàlid es produïsquen.
B:- D'altra banda, l'existència de períodes diferents dins del mateix impost a l'efecte de
sol·licitar els distints beneficis fiscals que es regulen en l'ordenança, estimant pertinent que tots
ells es referisquen a la data prèvia a la meritació de l'impost (1 de gener), sent per tant el 31 de
desembre, la data límit en què el contribuent puga sol·licitar els dits beneficis a l'efecte de que
se li tinga en compte per al padró que es genera a partir de l'1 de gener.
A tals efectes de proposa:
A:- *Modificar l'art. 2 de l'Ordenança que quedara redactat de la manera següent:
“Art. 2n.
1. Estaran exempts de l'Impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a
la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguen
súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de
reciprocitat en la seua extensió i grau.
c) Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a
Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
d) Els vehicles respecte dels quals així es derive d'allò que s'ha disposat en tractats
o convenis internacionals.
e) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l'assistència
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
f) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es referix la lletra a de
l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre.
g) Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al
seu ús exclusiu. Esta exempció s'aplicarà en tant es mantinguen les dites
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com
als destinats al seu transport.
h) Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran
aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle
simultàniament.
i) A l'efecte del que disposa esta lletra, es consideraran persones amb
minusvalidesa els que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33
per 100.
j) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles els destinats o adscrits al servici
de transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de
nou places, inclosa la del conductor.

k) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla d'inspecció
Agrícola.

2. Per a poder aplicar les exempcions a què es referixen les lletres e) i g) de l'apartat 1
d'este article, els interessats hauran d'instar la seua concessió per mitjà d'un escrit presentat
en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, amb anterioritat a la
meritació de l'impost, excepte en el cas de matriculació o primera adquisició que haurà de
sol·licitar-se dins del termini de 30 dies a partir de la matriculació.
En el cas que la sol·licitud es formulara passats els terminis indicats, l'exempció si és el cas,
produirà efectes en l'exercici econòmic següent al de la seua presentació.
En les esmentades sol·licituds s'assenyalara: les característiques del vehicle, la seua
matrícula i la causa del benefici.
En relació amb l'exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l'apartat 1 anterior:
*L'interessat haurà d'aportar el certificat de la minusvalidesa emés per l'òrgan
competent, i justificar el destí del vehicle.
*Declarada l'exempció per l'Administració municipal, s'expedirà un document que
acredite la seua concessió, exempció la validesa de la qual s'estendrà pel període en què
estiga reconeguda la minusvalidesa, devent a tals efectes l'interessat informar l'Ajuntament
de les renovacions o si és el cas revocacions de les dites minusvalideses.
L'Ajuntament es reserva la facultat de revisar d'ofici les exempcions atorgades, podent, en
cas d'incompliment sobrevingut de les circumstàncies que van motivar la concessió, procedir
a la seua automàtica revocació.
3. Per a poder aplicar les exempcions a què es referixen les lletres e) i g) de l'apartat 1
d'este article, els interessats hauran d'instar la seua concessió per mitjà d'un escrit presentat
en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, amb anterioritat a la
meritació de l'impost, excepte en el cas de matriculació o primera adquisició que haurà de
sol·licitar-se dins del termini de 30 dies a partir de la matriculació.
En les esmentades sol·licituds s'assenyalarà: les característiques del vehicle, el seu matricula
i la causa del benefici.
En relació amb l'exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l'apartat 1 anterior,
l'interessat haurà d'aportar el certificat de la minusvalidesa emés per l'òrgan competent, i
justificar el destí del vehicle.
Declarada l'exempció per l'Administració Municipal, s'expedirà un document que acredite la
seua concessió.
En el cas que la sol·licitud es formulara passats els terminis indicats, l'exempció si és el cas,
produirà efectes en l'exercici econòmic següent al de la seua presentació.

Per a poder aplicar les exempcions a què es referixen les lletres a), b), c), i d) i f) de l'apartat1
d'este article, i excepte per als vehicles propietat de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria adscrits
a la seguretat ciutadana en què l'exempció es decretarà d'ofici per l'Ajuntament, els interessats
hauran d'instar la seua concessió per mitjà d'un escrit presentat en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, abans del 31 de desembre, produint efectes l'exempció a
partir del període impositiu següent a l'any en què se sol·licite.
B:- *Donar una nova redacció a l'art. 6 de l'ordenança que quedarà redactat de la manera
següent:
“Art. 6t.
D'acord amb el que disposa l'art. 95.6 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, l'Ajuntament de Riba-roja
del Túria establix les següents bonificacions sobre el quadro de tarifes establit en l'art. 4 de la
present Ordenança:
Els vehicles històrics o aquells que tinguen un antiguitat mínima de 25 anys gaudiran d'una
bonificació del 100%.
L'antiguitat del vehicle es comptarà a partir de la data de la seua fabricació. Si esta no es
coneguera, es prendrà com a tal la de la seua primera matriculació, o, si no n'hi ha, la data en
què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
Per a poder gaudir de les bonificacions els subjectes passius hauran de sol·licitar la seua
aplicació acompanyant a la sol·licitud fotocòpia de la “targeta I.T.V.” en vigor, del vehicle i
del permís de circulació, així com tots els documents que estime oportú per a acreditar
l'antiguitat del vehicle. La sol·licitud haurà de presentar en el termini comprés entre la fitxa en
què el vehicle abast l'antiguitat requerida i el 31 de desembre d'eixe mateix any. La bonificació
produirà efectes a partir del període impositiu següent a l'any en què se sol·licite.
La bonificació queda condicionada a estar al corrent en el pagament de l'impost. Condició el
compliment del qual serà exigible per a la concessió de la bonificació, i l'incompliment de la
qual donarà lloc a la pèrdua de la mateixa.
L'acreditació davant de la Direcció Provincial de Tràfic de la bonificació del 100% de l'impost, a
l'efecte de transferències i baixes del vehicle, podrà efectuar-se per mitjà d'impressió de les
dades que figuren en el cens de l'impost, diligenciada pel Negociat gestor.
En el cas de vehicles que, complint els requisits previstos en els paràgrafs anteriors, siguen
matriculats per primera vegada, s'exigirà l'autoliquidació de l'impost. Sense perjuí d'això, el
subjecte passiu podrà sol·licitar la bonificació en el termini d'un mes des de la nova
matriculació. Si la bonificació fóra concedida produirà efectes en l'exercici següent no generant
dret a devolució alguna de l'autoliquidació abonada. “
En virtut de tot el que exposa el Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i
amb el vot favorable dels Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona,
Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero,
Hernández, Orellano, PSOE, el Sr. García de Coalició Compromís , i Sr. alcalde i amb
l'abstenció de Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV va adoptar l'acord següent:

1.-Aprovació provisional la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
2- Sotmetre l'acord provisional 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'hagueres presentat reclamacions,
s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins llavors provisional.
3.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la província, així com del text modificat de l'Ordenança , començant a aplicar-se a
partir del dia 1 de gener del 2013.

6. ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DEL LLOC SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBÀ.
Amb la finalitat d'adequar la regulació de l'Impost sobre Increment del valor dels
terrenys de naturalesa Urbana a la legalitat vigent i en concret a les últimes modificacions
introduïdes per:
*RDL 6/2012 de 9 de març, pel que des de la seua entrada en vigor, l'11 de març del
2012, ha introduït en nou apartat 3 en l'art. 106 TRLHL; i en el que s'ha regulat la situació de
substitut del contribuent en l'IIVTNU.
En virtut de la dita modificació, i per al cas de dació en recompensa de la vivenda, la
plusvàlua no és procedent liquidar-la al deutor hipotecari, sinó a l'entitat que adquirix
l'immoble, ja que es convertix en substitut del contribuent, i este és segons la normativa
tributària el que ha de suportar les obligacions tributàries formals derivades de la imposició
d'un tribut. D'esta manera serà l'entitat bancària que es queda la vivenda la que haurà d'abonar
la plusvàlua, i no el deutor que, fins ara, a més de perdre la seua vivenda, havia de pagar la
plusvàlua a l'Ajuntament.
*RDL 12/2012 de 30 de març, pel que des de la seua entrada en vigor, el 30 de març del
2012, es fa una nova redacció de l'apartat 3 de l'art. 107, per la qual cosa la reducció sobre els
valors cadastrals com a conseqüència d'un procediment de valoració col·lectiva de caràcter
general, passa a ser potestativa, havent de regular per l'Ajuntament en cas de voler aplicar la
dita reducció a partir de l'1 de gener del 2013.
A.- Donar una nova redacció als arts. 7 i 8 de l'ordenança que quedaran redactats de la
manera següent:
ARTICULE 7m
1.-És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es referix l'art.
33 de la Llei General Tributària, que adquirisca el terreny o al favor del qual es constituïsca o
transmeta el dret real de què es tracte.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es referix l'art.
33 de la Llei General Tributària, que transmeta el terreny, o que constituïsca o transmeta el dret
real de què es tracte.
2.- En els supòsits a què es referix la lletra b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es
referix l'art. 33 de la Llei General Tributària, que adquirisca el terreny o al favor del qual es
constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte, quan el contribuent siga una persona física
no resident a Espanya.
“3.- En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de
l'art. 2 del RDL 6/2012 de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris
sense recursos, en ocasió de la dació en recompensa de la seua vivenda prevista en
l'apartat 3 de l'annex de la dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent l'entitat que adquirisca l'immoble, sense que el substitut del contribuent puga exigir
l'import de les obligacions tributàries satisfetes”.
4.- En les transmissions inter vius a títol onerós, si l'adquirent, per acord entre les parts,
es compromet a assumir les conseqüències tributàries de l'operació gravada per l'impost, el
transmetent subjecte passiu no s'exonera de les seues obligacions tributàries, per la qual cosa
els dits pactes o convenis entre les parts, no produïxen efectes enfront de l'Administració.
ARTICULE 8u
1.- La base imposable d'este impost està constituïda per l'increment real del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, lloc de manifest en el moment de la meritació i experimentada al
llarg d'un període màxim de vint anys.
2.- Per a determinar l'import de l'increment real a què es referix l'apartat anterior,
s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la meritació el percentatge que
corresponga en funció del nombre d'anys durant els quals s'haguera generat el dit increment.
3.- El percentatge anteriorment citat serà el que resulte de multiplicar el nombre d'anys
expressat en l'apartat 2 del present article pel corresponent percentatge anual, que serà:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre un i cinc
anys: 3,3%
b) Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre sis i deu
anys: 3%
c) Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre onze i
quinze anys: 2,7%
d) Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre setze i
vint anys: 2'5%.
4t.- En virtut del que disposa l'apartat 3 de l'art. 107 del TRLHL en la seua nova
redacció donada pel RDL 6/2012 de 9 de març, l'Ajuntament de Riba-roja del Túria establix
com a percentatge de reducció potestatiu a aplicar quan es modifiquen els valors cadastrals com
a conseqüència d'un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, el del 40%.
B.- Eliminar l'apartat h) de l'art. 13, en el moment que el dret de superfície legalment SI
dóna lloc a la meritació de l'Impost.

En virtut de tot el que exposa el Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i
amb el vot favorable dels Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona,
Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero,
Hernández, Orellano, PSOE, el Sr. García de Coalició Compromís i Sr. alcalde i amb
l'abstenció dels Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV va adoptar l'acord següent:
1.-Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost
sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
2- Sotmetre l'acord provisional 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'hagueres presentat reclamacions,
s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins llavors provisional.
3.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la província, així com del text modificat de l'Ordenança , començant a aplicar-se a
partir de l'endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província.

2. PROPOSICIONS:
ASSUMPTES NO DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA
Sent un punt no inclòs en l'orde del dia i considerant el que establix l'art. 83 del ROFRJCL, el
Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP, Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, Gómez PSOE, Srs/el seu
Folgado i Gómez d'EUPV
i Sr. Alcalde i amb l'abstenció del Sr. García de Coalició
Compromís la va acordar passant a continuació al fons de l'assumpte en els termes següents:
7. ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE VENDA NO SEDENTÀRIA DELS DISSABTES EN EL TERME
MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA.
Vist l'informe del Vicesecretari de 2 d'agost del 2012, sobre la Legislació aplicable i el
procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de la
venda no sedentària dels dissabtes en el terme municipal de Riba-roja del Túria.
Vist l'esborrany elaborat per l'Agència de Desenrotllament Local d'Ordenança
municipal reguladora de la venda no sedentària dels dissabtes en el terme municipal de Ribaroja del Túria .
Realitzada la tramitació legalment establida i vista la competència del Ple, en virtut dels
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
proposa l'adopció del següent
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP, , i Sr. Alcalde i amb l'abstenció Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández,

Orellano, Gómez PSOE, Srs/el seu Folgado i Gómez
Compromís va adoptar l'acord següent:

d'EUPV i el Sr. García de Coalició

PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de venda no sedentària dels
dissabtes en el terme municipal de Riba-roja del Túria, amb la redacció que a continuació
s'arreplega:
S'adjunta còpia de l'Ordenança.
SEGON. Sotmetre la dita Ordenança municipal a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la província i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments,
que seran resoltes per la corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el
mencionat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat Acord exprés pel
Ple.
TERCER. Facultar al Sr. alcalde-president per a subscriure i firmar qualsevol classe de
documents relacionats amb este assumpte.
Sent un punt no inclòs en l'orde del dia i considerant el que establix l'art. 83 del
ROFRJCL, el Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels
Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña,
Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb l'abstenció dels , Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero,
Hernández, Orellano, Gómez PSOE, Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV
i el Sr. García de
Coalició Compromís la va acordar passant a continuació al fons de l'assumpte en els termes
següents:
8. ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE VENDA NO SEDENTÀRIA DELS DILLUNS ADAPTADA AL
DECRET 65/2012 DE 20 D'ABRIL DEL CONSELL.
Vist l'informe del Vicesecretari de data 3 de setembre e la Legislació aplicable i el
procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de la
venda no sedentària dels dilluns en el terme municipal de Riba-roja del Túria.
Vista la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària dels
dilluns en el terme municipal de Riba-roja del Túria, elaborada per l'Agència de
Desenrotllament Local.
Realitzada la tramitació legalment establida i vista la competència del Ple, en virtut dels
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
proposa l'adopció del següent
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels
Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña,
Ferriols del PP, , i Sr. Alcalde i amb l'abstenció Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero,
Hernández, Orellano, Gómez PSOE, Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i el Sr. García de
Coalició Compromís va adoptar l'acord següent:

PRIMER. Modificar l'Ordenança municipal reguladora de venda no sedentària dels dilluns per a
adaptar-la al Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, en el terme municipal de Riba-roja del
Túria, amb la redacció que a continuació s'arreplega:
S'adjunta còpia de l'Ordenança.
SEGON. Sotmetre la dita Ordenança municipal a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la província i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments,
que seran resoltes per la corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el
mencionat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat Acord expresse pel
Ple.
TERCER. Facultar al Sr. alcalde-president per a subscriure i firmar qualsevol classe de
documents relacionats amb este assumpte.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA.
SERVICIS PÚBLICS, DONA, TRANSPORT I COMUNICACIÓ VIÀRIA
Carmen Folgado Teresi amb Rafael Gómez Muñoz del Grup Municipal d’Esquerra Unida,
davant el Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
EXPOSEN
El Govern del PP ha anunciat que va a modificar la Llei de Bases de Règim Local dins del marc
de “reformes” que ha decidit emprendre, ha presentat a la FEMP un document que no ha
consensuat i que afecta a 14 dels seus articles. El govern justifica aquesta modificació baix
l’argument de la necessitat d’adequar-la a la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
El contingut de la reforma elimina el principi d’autonomia local, modifica les competències
municipals, reforça el paper de les diputacions i pretén reduir l’activitat municipal al mínim.
Cal recordar que des del conjunt del municipalismo espanyol es ve exigint des de fa molt de
temps la reforma de la Llei de Bases de règim local de 1985 per considerar que s’havia quedat en
alguns aspectos obsoleta. Era necessari abordar amb serietat la nova legislació tenint en compte
la nova realitat municipal, l’experiència de gestió adquirida en aquests més de 35 anys i la
necessitat de donar compliment al principi de suficiencia financera local.
Els articles que es modifiquen afecten al principi de subsidiarietat, principi reconegut pel
Tractat de la Unió Europea, pel qual s’aconsella que siga l’administració més propera a la
ciutadania qui resolga o qui oferisca el servei.
També dificulta que es puguen exercir competències no previstes en la llei, dóna més
competències a les diputacions per a que puga exercir competències municipals de municipis de
menys de 20.000 habitants.
Des d’EUPV defensem l’administració local com la més eficient, democràtica i propera al
ciutadà i a la ciutadana. A més a més, eliminant els ajuntaments no s’aconseguirà abaratar la
gestió sinó entorpir els serveis dels municipis i això afectarà directament als ciutadans i
ciutadanes. Per millorar i abaratar els costos d’aquests serveis ja existiesen les Mancomunitats.
Es tracta, doncs, d’una cortina de fum per tapar els problemas reals i els incompliments del
Partit Popular com és la promesa de dotar de finançament suficient a l’administració local. A
més a més, fa responsable a les entitats locals del déficit públic, precisament a la institució més

mal finançada i que en els últims anys ha anat assumit totes les competències que han desatès
des de les diferents Conselleries.
Tot açò respon a la política de malbaratament que ha portat durant anys el partit popular i de la
que ara vol fer responsables als Ajuntaments.
La solució tampoc passa per les diputacions provincials, com ja s’ha insinuat, ja que es tracta
d’una institució obsoleta que respon a una divisió artificial del nostre paíx, i que, a més a més,
els seus representants han estat elegits indirectament.
Des d’EUPV portem molt de temps reivindicant una llei de comarcalització que descentralitze
realment la presa de decisions i l’administració de recursos.
Per tots això, proposem els següents ACORDS:
1.

L’Ajuntament de Riba-roja exigeix la retirada d’aquest avantprojecte de modificació de
la llei de bases de règimen local.
2. L’Ajuntament de Riba-roja insta a les Corts a aprovar una Llei de comarcalització del
País Valencià que desenvolupe allò expressat en l’article 65 de l’Estatut d’Autonomia i a
la supressió de les diputacions provincials.
3. L’Ajuntament de Riba-roja exigir a la FEMP que s’opose a l’avantprojecte i que
s’establisca un marc de negociació transparent on puga participar el municipalisme
espanyol.
4. Recolzar guantes iniciatives de caràcter polític o jurídic se posen en marxa per oposarse a aquesta modificació prevista.
5. Exigir al Govern d’Espanya que qualsevol modificació legal que es prologa garantisca
els principis constitucionals d’autonomia local, subsidiarietat i suficiènca financera.
6. Donar trasllat dels acords d’aquesta moció:
- Al President del Govern.
- Als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.
- Al Ministre d’Hisenda i Administracions Publiques.
- Al President de les Corts Valencianes.
- Als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.
- A la FEMP i a la FVMP.
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/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot
favorable dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.

PATRIMONI TURISME FOMENT ECONÒMIC I COMERÇ.
10. MOCIÓ PER LA REACTIVACIÓ DE L'ECONOMIA I LA GENERACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL.
Vivim un moment en què la crisi econòmica genera un alt índex de desocupació i
d'incertesa i Riba-roja de Túria no és l'excepció. Per a trencar esta dinàmica, l'Ajuntament, amb
tots els partits ací representats hem de treballar en accions i polítiques destinades a generar i
atraure activitat econòmica i amb això llocs de treball.

Riba-roja de Túria ha de fer valdre el seu potencial. Amb un emplaçament envejable
dins de l'àrea metropolitana de València, amb vies de comunicació com la a3 i la A7, amb el port
i l'aeroport, amb polígons industrials, com l'Oliveral, o el Sector 13, i altres tantes
infraestructures de què disposem o ens són pròximes.
Hem d'aprofitar la nostra ubicació, a més de comptar amb les zones industrials, tenim
un terme amb el parc natural del riu Túria, i altres zones amb verdadera riquesa
mediambiental.
A fi de crear llocs de treball i reactivar l'economia local, el Grup Municipal Socialista,
proposa una sèrie de mesures amb este fi:
1.- Modificació de les ordenances fiscals de manera que les noves activitats
econòmiques que s'instal·len a Riba-roja i creen ocupació, reben bonificacions fiscals en els seus
3 primers anys de funcionament.
* Taxa d'Obertura.
* L'ICIO ( en cas d'obra).
* IBI
- De forma general una reducció del 50% sobre les dites taxes.
- Si l'obertura comporta la creació de 2 a 5 nous llocs de treball (Desocupats
empadronats a Riba-roja) la reducció s'incrementa en un 30%.
- Si supera la creació de 5 llocs de treball (Desocupats empadronats a Riba-roja)
la reducció serà del 100%.
Si l'empresa per les seues dimensions, bé siga de nova creació o bé siga atreta per les
mesures ací descrites, i este obligada al pagament del IAE:
- Si l'obertura comporta la creació de 2 a 10 nous llocs de treball (Desocupats
empadronats a Riba-roja) la reducció serà del 30% sobre l'import a pagar.
- Si supera la creació de 10 llocs de treball fins a 20 nous llocs de treball
(Desocupats empadronats a Riba-roja) la reducció serà del 50%.
- Si supera la creació de llocs de treball la reducció serà del 70%.
2.- Ajudes per a empreses i comerços l'activitat de la qual ja es realitza en la nostra
localitat:
2.1. Per reformes a fi d'incrementar l'activitat econòmica i crear nous llocs de
treball:
* ICIO:
- De forma general una reducció del 50% sobre les dites taxes.
- Si la reforma comporta un increment del 10% al 29% de la plantilla, la
bonificació s'incrementa en un 30%.
- Si la reforma comporta un increment de plantilla superior al 30% la
bonificació serà del 100%.

2.2. Bonificació IAE per increment de plantilla:
- Bonificació del 10% increment plantilla 10% al 19%.
- Bonificació del 20% increment plantilla 20% al 29%.
- Bonificació del 30% increment plantilla 30% al 39%.
- Bonificació del 40% increment plantilla 40% al 49%.
- Bonificació del 50% increment plantilla 50% al 79%.
- Bonificació del 75% increment plantilla superior al 80%.
3.- CREACIÓ D'UN CENS DE LOCALS I NAUS DISPONIBLES TANT PER A
COMERÇOS COM PER A INDÚSTRIA.
etc…

A través de l'ADL, es crearà un cens de locals i naus disponibles, en lloguer, compra,

Farem especial insistència en un acord amb entitats financeres que posseïsquen una
cartera important de naus i locals per a arribar a acords avantatjosos a l'hora de llogar, lloguer
amb opció compra o compra, etc…
Assessorament a les empreses que vullguen ubicar-se en el nostre terme a buscar la
millor opció.
4.- OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPRESA.
L'ADL potenciarà i publicitarà les seues àrees d'actuació, tal com anuncia en la seua
carta de presentació, incrementant les seues actuacions en:
Oficina d'atenció a l'empresa:
A través de l'ADL, es crearà una “finestreta única” destinada a ajudar i col·laborar amb
l'emprenedor, empreses establides i noves empreses.
- Tràmits.
- Busca i sol·licitud d'ajudes, subvencions dels organismes públics i privats.
5.- L'AUTOOCUPACIÓ I EMPRENEDORS:
També inclosos en la carta de presentació de l'ADL, i per tant es potenciaran les seues
accions indicades en la carta de presentació i amb especial atenció als emprenedors, que a més
de les ajudes i avantatges ja anunciades en esta moció, se li prestarà ajuda en:

2. La creació d'un Pla de Negoci.
3. La busca de fonts de finançament.
4. La disponibilitat d'un local amb exempció de pagament de lloguer durant els
primers 18 mesos, amb acords amb les entitats financeres propietàries d'una
gran quantitat de naus i locals.

Esta sèrie de mesures, que ja el PSOE portava en el seu programa electoral amb el lema:
RIBACTIVA, van encaminades a potenciar l'activitat econòmica de Riba-roja i a reduir la
desocupació, ja són més de 2.200 veïns els nostres els que estan en les llistes de la desocupació.
No són les úniques, hi ha moltes més mesures que es poden adoptar. Però en tot cas, els grups
polítics representem tota la població de Riba-roja de Túria, inclosos tant als que
afortunadament té treball com als que en estos moments ho estan passant realment malament,
els desocupats, a ells és el nostre haver de treballar els grups polítics perquè ells troben treball.
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple de
l'Ajuntament, l'acord següent:

2.
3.
4.
5.
6.

L'Ajuntament de Riba-roja amb caràcter urgent adoptarà les mesures anteriorment
descrites amb l'objectiu d'incrementar l'activitat econòmica i la creació de llocs de treball.
Que s'adopten les mesures i recursos necessaris per a potenciar les activitats i accions de
l'Agència de Desenrotllament Local.
Que els tècnics de l'Ajuntament donen forma a les esmentades mesures i que siga
referendat en Ple.
Que la dotació i/o valoració econòmica de les dites mesures s'incloguen en el pressupost del
present exercici.
Que es tinguen en compte per als pressupostos del 2013 i successius, mentres la crisi
persistisca.

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/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb vot
favorable dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE el
Sr. García de Coalició Comprimiu i amb l'abstenció dels Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i

11. MOCIÓN PSPV-PSOE SOBRE LA RECUPERACIÓ I REHABILITACIÓ
DELS POUS D’HORTA I ALJUBS EN LA MUNTANYA DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.
L’aigua és un recurs natural necessari per a la vida. A més ha estat una font d’inspiració
i cultura en el transcurs de la història de Riba-roja.
En el cas que ens ocupa, els postres avantpassats amb molt esforç van aconseguir crear
una sèrie de pous i aljubs que subministraven aigua per al consum dels veïns i animals.
Tant en l’horta del nostre terme que es rega amb aigua del Túria, Aixa com en el secà, es
van construir els pous i aljubs. El pas del temps i el canvi econòmic al nostre poble, ha fet que la
utilització d’aquests pous i aljubs s’hagi reduït i en alguns casos desaparegut. Això ha ocasionat
el deteriorament dels mateixos i fins i tot la seva desaparició.
És competencia i obligació de les administracions públiques, la recuperació del
patrimoni històric. En aquest cas parlem calarament de patrimoni històric de Riba-roja.

D’altra banda, en aquests temps de necessitat, contribuiria a la creació d’ocupació.
Per aquests i altres motius no exposats, el Grup Municipal Socialista sol.licita el Ple
l’adopció del següent acord:
1.- Que l’Ajuntament faci un registre oficial dels pous d’horta i aljubs de muntanya.
2.- Que es declarin els pous i aljubs com construccions de Bé d’Interés Cultural.
3.- Que es procedeixi a la rehabilitació dels mateixos.
4.- Sol.licitar a la Diputació Provincial de València, a la Generalitat Valenciana, el
Ministeri de Foment i al Ministeri de Cultura, les subvencions necessàries per ejecutar els
projectes de rehabilitació.
5.- Traslladar aquest acord als organismes i administracions anteriorment citades.
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
favorable dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.

SERVICIS SOCIALS, SEGURETAT CIUTADANA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
12. MOCIÓ EUPV SOBRE EL CENTRE DE DIA MUNICIPAL.El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu d’EUPV perquè de lectura a la Moció que diu el
següent:
Eb/Na. Carmen Folgado Teresa, amb el D.N.I. 85.075.204K domiciliada en Riba-roja, carrer
Cid 4, i Rafael Gómez Muñoz, amb el D.N.I. 22.633.211S domiciliar també en Riba-roja, carrer
Henares 15, regidors 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: CENTRE DE DIA MUNICIPAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els “Centres de Dia”, son instal.lacions diürnes específiques, per a persones amb
necessitat de tractaments e intervencions, amb cert Grau de dependencia. Inclou activitats
socio-sanitàries, de prevenció, i d’oci, a càrrec de professionals.
Els seus objetius son mantindre, preservar i/o millorar la funcionalitat dels usuaris,
servint de apoyo a la familia, mitjançant la provisió de un recurs que possibilite la vida sociolaboral dels seus membres.

Els usuaris dels Centres de Dia, no es desvinculen del seu entorn socio-familiar, no mes
son atesos en horari laboral, permetint als seus familiar el seu desenvolupament socio-laboral,
amb activitats adicionals d’orientació socio-familiar.
Els Centres de dia, disposen de professionals de la salud física i mental, com metges o
metgesses, infermers o infermeres, auxiliar o, fisio-terapèut@s, terapeuta ocupacionals,
psicólegs/ges, neuropsicolegs/ges, treballador/a social, entre altres, que destinen el seu treball
per aconseguir una millora en la qualitat de vida dels/les usuaris, prevenint i/o retardant les
situacions de dependencia total o absoluta.
Ja fa molts anys que la ciudadanía del nostre Poble demana aquest servici local, sense
tindre la obligació de desplaçar-se a altres municipis que si presten el seu servici.
Riba-roja de Túria, ja te 22.000 habitants, dels quals 2.212 persones (cens de 2011) son
majors de 65 anys. Segons estudis publicats al nostre Estat, un 34% de la població major de 65
anys tenen algun Grau de dependencia, i el 12% (que solen ser majors de 80 anys), tenen una
dependencia severa, per tant corresponen al nostre pobla una població usuària severa, de (34%
de 2212 = 752 12% de 752 = 90). Dades mes que suficients per a ficar en marxa el servici.
L’edifici previst per al Centre de Dia, es l’antic Convent de les Monges, en el qual s’han
invertit al menys (1.000.000 €, de diners públics, segons informació del Alcalde), i segons el
mateix es un poc de tots i totes els ciutadans del Poble.
El Conveni que es va signar amb l’Església Catòlica, en Desembre de 2003, es sense
duotes perjudicial per al Poble i un “xollo” per a l’Església, proba d’aixó es que els a permet fer
activitats comercials en la Capilla del Convent, sense pagar ni un euro, ni siquiera els impostos,
mentre que el Poble que ja a ficar eixa desorbitada quantitat de diners no pot gaudir del servici,
traslladant als seus familiar a altres poblacions.
Per tot això demanem al Ple, els següents
ACORDS
1.- Renegociar amb l’Església Catòlica el Conveni signat a 2003, demanat una demora
del inici del temps d’usufructe, fins que es fique en marxa el Centre de Dia, i demanant un
augment de 20 anys mes al Conveni, passant de 30 a 50 anys.
2.- En cas contrari, iniciar un expedient d’expropiació per interès públic, al preu del
valor del immoble abans de fer la reforma.
3.- Que l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, inicie els tràmites per fer del Centre de Dia
un Centre Municipal, amb personal públic, o en cas contrati, primar la iniciativa laboral local,
amb cooperatives de dones, i homens del municipi.
4.- Ficar el Centre de Dia en marxa, amb un termini no superior a Gener de 2013.
5.- Informar, inicial i periòdicament de tot el procés d’inici, dels conters, i de la gestió de Centre
de Dia, a la ciutadania, als menys en la Web Municipal.

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/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot
favorable dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i el Sr. García de Coalició Compromis.

URBANISME I INFRAESTRUCTURES
13. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ 2415/12 RELATIVA A L'ACORD PPOS 2012,
MILLORA D'ACCESSOS, SEGURETAT I EQUIPAMENT DE LA PISCINA
MUNICIPAL.El Sr. Alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:
“RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2415/2012 31 DE JULIOL DEL 2012.
ASSUMPTE: ACORD RELATIU AL PPOS 2012, MILLORA D'ACCESSOS, SEGURETAT
I EQUIPAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL.
Vist l'escrit remés per l'Excma. Diputació Provincial de València de data Registre
d'Eixida 01/06/2012, en el que comuniquen a l'Ajuntament que té inclosa en el PLA
PROVINCIAL DE COOPEREACIÓN A LES OBRES I SERVICIS DE COMPETÈNCIA
MUNICIPAL PPOS any 2012, havent de remetre la documentació següent:
ACORD D'APROVACIÓ DEL PROJECTE.
COMPROMÍS ECONÒMIC.
NOMENAMENT DIRECTOR DE LES OBRES.
DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR.
Vist que, segons el que disposa el punt tercer de la circular de PPOS 2012 l'acord
d'acceptació de la delegació ha d'adoptar-se per mitjà del corresponent acord plenari. De
remetre Resolució d'Alcaldia, esta haurà de ser ratificara posteriorment pel Ple.
En compliment d'allò que s'ha ordenat,
Pel present, Resolc:
PRIMER. Aprovar els documents segons model oficial remesos per la Diputació d'acord
amb les directrius per a la gestió del Programa PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES
OBRES I SERVICIS 2012.
COMPROMÍS D'APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL.
Comprometre les aportacions econòmiques municipals pels conceptes, quanties i per a
les obres que a continuació s'indiquen, incloses en el PPOS 2012, regulat per la normativa legal
aplicable, així com les Directrius per a la Formació i Gestió del Pla aprovades per la Diputació
Provincial:

DENOMINACIÓ DE L'OBRA.
NÚM. 212/2012 MILLORA D'ACCESSOS, SEGURETAT I EQUIPAMENT DE LA
PISCINA MUNICIPAL.
PRESSUPOST
107.880,00
FONS PROPIS Ajuntament.
5.394,00
SUBVENCIÓ: Diputació
102.486,00
ESTAT
00,00
DELEGACIÓ CONTRACTACIÓ. Si.
La Corporació Municipal, d'acord amb l'anterior s'obliga al pagament de la part
proporcional de l'import assenyalat del cost, contra certificacions d'obra incloent com a
aportació municipal les Contribucions Especials corresponents, segons la Legislació vigent,
d'acord amb les clàusules següents:
I.- L'Ajuntament manifesta expressament que té previstos crèdits pressupostaris per a
atendre a l'aportació compromesa. (Si l'Ajuntament no tinguera crèdits consignats, haurà
d'acordar allò que s'ha exposat en l'apartat II.).
II.- L'Ajuntament manifesta que manca en este moment de crèdits pressupostaris per a
atendre esta aportació i es compromet a proveir immediatament la dotació dels mateixos.
III.- Si l'Ajuntament retardara el pagament de les seues aportacions a la Diputació
Provincial, les quantitats degudes per aquella a esta, meritaran l'interés legal de demora.
La falta de pagament per part de l'Ajuntament de les aportacions compromeses al
requeriment d'ingrés, facultarà a la Diputació Provincial per a la seua compensació automàtica
amb qualssevol pagaments que esta vinguera obligada a fer a l'Ajuntament.
IV.- Deixant fora de perill la preferència de pagament legalment establida, l'Ajuntament
concedix a la Diputació Provincial de València el caràcter de creditor preferent dels Fons
Municipals amb relació a l'aportació a què es compromet, a l'efecte del qual respondrà del
pagament de la seua aportació amb tots els seus ingressos.
V.- L'Ajuntament faculta de forma expressa a la Diputació Provincial de València per a
requerir a la Delegació d'Hisenda de la Província, a fi de que adopte les degudes disposicions a fi
que el setanta-cinc per cent de tots els interessos que li corresponguen percebre a aquell en la
Tresoreria d'Hisenda, es lliure d'esta a favor de la Diputació Provincial fins a cobrir les
quantitats compromeses, requerides i no satisfetes.
El cobrament d'estos crèdits per la Diputació Provincial, en substitució de l'Ajuntament,
es farà, en tot cas, de forma tal que queden fora de perill les quantitats que el Tresor tinga dret a

retindre per a compensar els crèdits que ostente contra tal Ajuntament, qualssevol que siga la
naturalesa dels mateixos.
VI.- Es fa expressa acceptació del contingut corresponent a les Directrius adaptades a la
legislació legal aplicable i aprovades per la Diputació Provincial.
NOMENAMENT DIRECTOR TÈCNIC.
Anomenar al SENYOR VICENTE ADOBES GOLFE, Enginyer Municipal d'este
Ajuntament, Director Tècnic de les obres denominades PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A
LES OBRES I SERVICIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL PPOS any 2012.
SEGON. Remetre tal acord a l'Excma. Diputació Provincial de València als efectes
oportuns.
TERCER. Que es procedisca a elevar al Ple, la present resolució, per a la seua ratificació.
Sotmés a votació el Ple la va ratificar la Resolució per unanimitat de tots els seus
membres.

3. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN.
DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 2295 a la 2444/2012.
Pel sr. Alcalde es va donar compte de la resolució núm. 2295 a la 2444/2012.
El Ple es va donar per assabentat.

4 t PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi més assumptes que tractar pel Sr. President s'alça la sessió sent les 16:15
hores que com a Secretària done fe.

