ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL dia 30 DE juliol DEL 2012.
Lloc: Saló de plens de l'AJUNTAMENT
Data: 30 de juliol del 2012
Hora: 00
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: extraordinària
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 GUERREROOO 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 30 de juliol 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.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 25 de juny del 2012.
SEGON.- ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL DELS REGLAMENTS
MUNICIPALS DEL SERVICI D'AIGUA POTABLE I DEL REGLAMENT MUNICIPAL
DEL SERVICI DE SANEJAMENT.El Sr. Alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:
Vist el projecte elaborat pel Departament de secretària en col·laboració amb el Sr.
Enginyer Tècnic Municipal, dels Reglaments municipal Regulador del Servici d'Aigua Potable i
el Reglament Regulador del Servici de Sanejament, sol·licitat per Providència d'Alcaldia de data
17 de juliol del 2012.
Vist l'informe de secretària de data 17 de juliol del 2012, sobre la Legislació aplicable i el
procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació dels Reglaments municipals Reguladors del
Servici d'Aigua Potable i del Servici de Sanejament.
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, 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 ,
els Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i el Sr. García
de Coalició Comprimiu PP i Sr. Alcalde i amb l'abstenció dels Srs/el seu Folgado i Gómez
d'EUPV , va adoptar l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament Municipal del Servici d'Aigua Potable i
del Reglament Municipal del Servici de Sanejament que s'adjunta com a annex al present
Acord.
SEGON.- Sotmetre els dits Reglaments municipals 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 aprovat 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.

TERCER.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA
GESTIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT DE
L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA PER PROCEDIMENT OBERT

OFERTA ECONÒMICAMENT
D'ADJUDICACIÓ.

MES

AVANTATJOSA

DIVERSOS

CRITERIS

PRIMER.- Vist que per Providència de l'Alcaldia de data 10 de juliol del 2012 es va
assenyalar i va informar la necessitat realitzar la contractació de la gestió del servici públic
d'abastiment d'aigua potable i clavegueram, per mitjà de la modalitat de concessió, expressant
la seua justificació de conformitat amb l'expedient de constitució del servici públic que inclou el
Reglament Regulador del Servici d'Aigua Potable i el Reglament Regulador del Servici de
Sanejament que haurà de ser aprovat previ procediment legalment establit per este Ajuntament,
que substituirà al vigent aprovat per Acord del Ple de data 14 de juny de 1993 i publicat en el
Butlletí Oficial de la província núm. 168 de data 17 de juliol de 1993, així com l'Avantprojecte
d'explotació dels Servicis municipals d'Aigua Potable, Clavegueram i Depuració de Riba-roja del
Túria, Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per mitjà de procediment obert per a la
contractació de la concessió de la gestió del Servici Municipal d'Abastiment d'Aigua Potable,
Clavegueram, control d'abocaments i depuració del municipi de Riba-roja de Túria (València),
Avantprojecte d'Abastiment d'Aigua Potable al Polígon Industrial zona sud de Riba-roja del
Túria. Connexió de Depòsits del Calvari amb la Clava existent en la variant de Riba-roja del
Túria, Avantprojecte d'instal·lació d'hidrantes contra incendis en la xarxa de distribució d'Aigua
del municipi de Riba-roja del Túria, Avantprojecte d'adequació de la xarxa de sanejament
separativa del polígon industrial l'Oliveral en el Municipi de Riba-roja del Túria.
SEGON.- Vist que donada la característica de la gestió del servici públic que es pretén
en este Ajuntament, per mitjà de Providència de l'Alcaldia de data 10 de juliol del 2012, es
considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament mes
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
TERCER.- Vist que amb data 13 de juliol del 2012 es va emetre un informe
d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent.
QUART.- Vist que amb data 16 de juliol del 2012 es va emetre informe per secretària
sobre la Legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir, i vist que de conformitat amb el
mateix, l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte és el Ple perquè l'import del
contracte ascendix a 2.439.184,39 euros anuals mes IVA, i per tant, supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost d'este Ajuntament i la quantia de sis milions d'euros.
QUINT.- Amb data 17 de juliol del 2012, per providència d'Alcaldia es va aprovar
iniciar l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada, redactant el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars
que ha de regir el Contracte i el procés d'adjudicació.
SEXT.- Amb data 17 de juliol del 2012, es va redactar i va incorporar a l'expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte.
SÈPTIM.- Amb data 19 de juliol del 2012, es va emetre un informe per l'Interventor
Acctal. Sobre la fiscalització de l'expedient.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que establix l'article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
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 amb l'abstenció dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández,
Orellano, i Gómez PSOE i amb el vot en contra de dels Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i
el Sr. García de Coalició Comprimiu, va adoptar l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, per mitjà de procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a la gestió del Servici
públic d'Abastiment d'Aigua Potable i Clavegueram de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, per
mitjà de la modalitat de concessió, convocant la seua licitació.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el
contracte de gestió del servici públic d'Aigua Potable i Sanejament per mitjà de la modalitat de
concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació. Adjuntant la documentació que es detalla per a la continuació de l'Expedient:

1. Avantprojecte d'explotació dels Servicis municipals d'Aigua Potable, Clavegueram i
Depuració de Riba-roja del Túria (abril del 2012).

−

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per mitjà de procediment obert per a la
contractació de la concessió de la gestió del Servici Municipal d'Abastiment d'Aigua
Potable, Clavegueram, control d'abocaments i depuració del municipi de Riba-roja
de Túria (València).

3. Avantprojecte d'Abastiment d'Aigua Potable al Polígon Industrial zona sud de Ribaroja del Túria. Connexió de Depòsits del Calvari amb la Clava existent en la variant
de Riba-roja del Túria.

4. Avantprojecte d'instal·lació d'hidrantes contra incendis en la xarxa de distribució
d'Aigua del municipi de Riba-roja del Túria.

5. Avantprojecte d'adequació de la xarxa de sanejament separativa del polígon
industrial l'Oliveral en el Municipi de Riba-roja del Túria.

TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la província de València i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies puguen presentar les
proposicions que estimen pertinents.
QUART.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil de
Contractant, amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que haja de celebrar-se

per a la qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUINT.- L'adjudicació definitiva del contracte de gestió del Servici Públic d'Aigua
Potable i Clavegueram quedarà condicionat a l'aprovació definitiva del Reglament Regulador
del Servici d'Aigua Potable i del Reglament Regulador del Servici de Sanejament de
l'Ajuntament de Riba-roja del Túria.

QUART.- ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA
PRESTACIÓ SERVICI TRANSPORT ESCOLES INFANTILS.El Sr. Alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:
Vista la Proposta de la Regidoria d'Educació de data 16 de juliol del 2012, per la que
s'insta l'establiment i exacció d'una Taxa per la prestació del servici de transport en escola
d'educació infantil de primer cicle; taxa que per un import simbòlic, permetrà ajustar la
demanda als supòsits mes necessaris, i amb això permetrà que l'ajuntament puga donar servici
als mateixos.
Vist l'esborrany d'Ordenança Fiscal que a este efecte s'adjunta a la citada proposta.
Vist l'informe tècnic- financer que sobre el cost i rendiment del servici de transport en
escola d'educació infantil “Riu Túria” de primer cicle, s'ha elaborat pels responsables
d'Intervenció i Tresoreria d'este Ajuntament, en data 18 de juliol del 2012.
En virtut de tot allò que s'ha exposat, es proposa l'aprovació de següent Ordenança
Fiscal reguladora de la taxa per ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA
PER PRESTACIÓ DEL SERVICI MUNICIPAL DE TRANSPORT EN ESCOLA INFANTIL RIU
TÚRIA, PRIMER CICLE .
“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 prestació del servici municipal de transport en Escola d'Educació Infantil
municipal Riu Túria de primer cicle, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les
normes de la qual atenen al que preveu l'article 57 Reial Decret Legislatiu 2/2004.
FET IMPOSABLE
Article 2n - Constituïx el fet imposable de la Taxa, la prestació per part de l'Ajuntament
de Riba-roja del Túria, del servici públic municipal de transport en Escola d'Educació Infantil
Municipal Riu Túria de primer cicle.
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 pel servici municipal de transport en Escola d'Educació Infantil municipal de primer
cicle,
De conformitat amb el que establix l'art 20.4 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 - 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 distints servicis o activitats.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
BONO
MENSUAL:

…………………..25,00.-Euros.

BONO
ANUAL:

…………………..275,00.-Euros.

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Article 6t - S'establixen les bonificacions següents:
1r.- No es reconeixen beneficis fiscals alguns pels servicis en ella 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 prestació del servici o la realització de
l'activitat, 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.- L'import de la taxa s'establix amb caràcter mensual i/o anual, i és irreductible pel dit
període, amb independència de l'ús que durant la mensualitat i/o anualitat meritada es
realitze.
NORMES DE GESTIÓ
Article 8.La sol·licitud de recepció del servici municipal de transport en EEII es podrà realitzar:
A) En el propi moment de formalització de la matricula anual.

B) Amb posterioritat, per mitjà d'un escrit presentat en el propi Centre Escolar.
Les sol·licituds han d'estar degudament formalitzades i acompanyades de la
documentació justificativa que en tot cas s'indique pel Centre Escolar, sent requisit
dispensable la domiciliació bancària degudament omplida i/o si és el cas l'autorització per a
cobrament en el mateix compte corrent que l'assenyalada per a mensualitat de l'EEII.
S'establix com a formes de pagament les següents:
1.- Pagament únic en el compte corrent a este efecte indicada per l'Ajuntament,
corresponent a la totalitat del servici de trasport del curs escolar complet.
2.- Domiciliació bancària, i en este cas l'import anual es carregara prorratejat per
mensualitats.
Article 9.- Altes, baixes i renúncies.
9.1.- Les sol·licituds d'alta que es presenten en el moment de formalitzar la matrícula
del curs escolar, es presentaren en el propi Centre Escolar; mentres que les sol·licituds d'alta,
que es formulen després del dit moment, es formalitzaren per mitjà d'un escrit presentat en el
Registre d'Entrada de l'Ajuntament.
Serà requisit indispensable perquè el sol·licitant cause alta:

1.
2.

Que formule la sol·licitud en el propi centre escolar o Registre d'Entrada
de l'Ajuntament, segons el moment en què es formulen, degudament
acompanyada de la documentació assenyalada en l'article anterior.
Que existisca plaça vacant en el servici de transport.

Les altes, produiran efecte una vegada estimades les mateixes per part de
l'Ajuntament; prèvia comprovació de la documentació presentada i l'existència de vacants, i
meritaren la taxa de la mensualitat completa en què s'inicie la prestació del servici.
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 mes següent a què es presenten, amb
independència del dia de la mensualitat en què es formulen, així per exemple formulat escrit
de baixa en el Registre d'Entrada el dia 1 de febrer, la mateixa serà efectiva a partir del mes de
març.
ARTICLE 10.- DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS I CANCEL·LACIÓ DE PAGAMENTS
DOMICILIATS, EN CAS DE BAIXES I RENÚNCIES.
10.1.- Les altes i baixes causaren efectes mensuals, per la qual cosa no es produiran
prorratejos per períodes inferiors al mes.
10.2.MUNICIPAL.

PAGAMENT

ANUAL:

HAGEN-TE

INGRÉS

EN

COMPTE

CORRENT

En el cas que el sol·licitant de la baixa haguera abonat el servici per mitjà d'esta
modalitat de pagament, es prorratejara la mateixa de forma mensual, procedint-se a la
devolució de les mensualitats que corresponguen.
Als efectes tributaris la devolució serà considerada com a INGRÉS DEGUT,
subjectant-se per a la seua devolució als terminis i condicions assenyalats en l'art 31 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, Llei General Tributària.
10.3.- PAGAMENT MENSUAL: PER MITJÀ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
En el cas que el sol·licitant de la baixa haguera abonat el servici per mitjà d'esta
modalitat de pagament, es procedirà a cancel·lar la domiciliació, a partir del mes següent al
de la seua sol·licitud.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 11.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 12.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 mensualitats d'esta taxa, donarà lloc a la
baixa immediata en el servici.
Article 13.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 FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el mes següent 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.”
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb els vots
favorables dels Srs/es Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Córcoles, Tarazona, Folgado,
Argandoña, Ferriols del PP, el Sr García de CM-COMPROMÍS i Sr. Alcalde i amb els vots en
contra dels Srs/es. Raga, Lujan, López, Guerrero, Hernández, Orellano, Gómez Sánchez del
PSOE i dels Srs/es. Folgado, Gómez Muñoz d'EUPV, va adoptar l'acord següent:
1.-Imposició de la Taxa PER PRESTACIÓ DEL SERVICI MUNICIPAL DE TRANSPORT
EN ESCOLA INFANTIL RIU TÚRIA, PRIMER CICLE; i a tals efectes l'aprovació provisional de
l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per PRESTACIÓ DEL SERVICI MUNICIPAL DE
TRANSPORT EN ESCOLA INFANTIL RIU TÚRIA, PRIMER CICLE, anteriorment trascrita.

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
del mes següent al del dia que es publique definitiva.

2.2. PROPOSICIONS:
SERVICIS PÚBLICS, DONA, TRANSPORT I COMUNICACIÓ VIÀRIA.
1. MOCIÓ PSPV-PSOE SOBRE NOVA REGULACIÓ DEL GOVERN I
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu del Partit Socialista perquè de lectura a la
Moció que diu el següent:
MOCIÓ AL PLE SOBRE UNA NOVA REGULACIÓ DEL GOVERN I L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL.
Exposició de motius:
Des de l’aprovació de la Constitució de 1978, amb acord, diàleg i consens hem construït i
consolidat entre tots una Espanya democràtica. Aquests han estat els principis pels quals s’han
emprès les reformes que afectaven a l’estructura institucional de l’Estat.
Durant aquest temps hem passat per moments difícils en què fins i tot el nostre model de
convivència democràtica s’ha posat en joc, hem afrontat junts els efectes de les crisis
econòmiques, i precisament hem vençut i superat aquestes dificultats gràcies als esforços de
tota la ciutadania i de la unitat dels grups polítics.
Durant aquests 32 anys d’Ajuntaments democràtics, l’àmbit local ha estat un bon exemple de
com es pot governar, defensant els interessos dels veïns, unint voluntats polítiques, buscant la
col.laboració i la cooperació, i els resultats han estat visibles en el progrés de nostres pobles i
ciutats.
L’autonomia local ha estat un referent avalat per la Constitució i per la Carta Europea com a
garantia de democràcia, de cohesió social i de la vertebració d’un país, històricament desigual
en el social i en l’econòmic.
Entre tots hem dissenyat un model local capaç de donar més i millor serveis als ciutadans, hem
conformat entitats locals que són exemple de participació, de convivència i de solidaritat,
contribuint a garantir la cohesió social en tot el territori a través de la gestió de serveis i
prestacions en làmbit local, des de la proximitat i la proximitat.

Des de la seva creació la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, s’ha consolidat com a
lloc de trobada i consens de tots aquells que per principis i vocació se senten municipalistas,
mantenint com a objetiu el foment i defensa de l’autonomia de les entitats locals.
Durant les últimes setmanes es difonen diverses opinions o declaracions que semblen posar en
dubte el bon funcionament dels Ajuntaments i el treball que dia a dia, i en la immensa majoria
de les ocasions sense rebre cap remuneració, milers d’Alcaldes i regidors fan en els seus pobles i
ciutats. Treballs d’un incalculable valor si observem el servei que presten als ciutadans, serveis
que no es poden avaluar empíricament, serveis el principal valor és que es presten perquè la
proximitat als ciutadans els permet conèixer i donar desposta als seus problemas.
La ciutadania, a les urnes, amb el seu vot, ejudicia la tasca dels seus alcaldes, dels seus
consistoris, té a les mans decidir el govern del seu poble o ciutat, elegir els homes i dones que
han de prendre les decisions sobre la gestió dels serveis publics prestats, sobre la inversió i
sobre l’execució d’infraestructures municipals. La ciutadania té a les mans decidir si els que
prenen les decisions han de seguir fent-ho: l’exigència dels ciutadans de major ètica i
transparencia als representants polítics ha de ser contestada adequadament per així fer front als
atacs que des de posicions interessades i amb interessos espuris s’està fent a la política i a la
democràcia local.
Compartim que les lleis que regulen l’àmbit local necesiten d’una revisió que aborde el
repartiment de competències, el finançament, les retribucions dels alcaldes i regidors (les
d’aquells que les reben), la simplificació administrativa, les funciones de les entitats locals
intermèdies i avançar enla transparencia i la participació ciutadana.
Per les postres conviccions democràtiques, per respecte i coherencia a la nostra història
compartida durant aquests anys i sens dubte pels veïns als quals representem, aquest treball ho
hem de fer des del diàleg i des del consens per garantir que els nostres ajuntaments puguen
continuar prestant els serveis que esperen de nosaltres els ciutadans i per garantir la
democràcia del nostre país.
Per aquest motiu el Grup Municipal Socialista sol.licita al Ple l’adopció del següent acord:
1.- Reafirmar la importancia de les entitats locals que en una realitat tan complexa, diversa i
difícil, estan contribuint de forma inequívoca a vertebrar el territori, contribuir a la cohesió
social, i prestar serveis essencials i bàsics, descentralitzats i de proximitat per a tots.
2.- Rebutjar qualsevol reforma de la Llei reguladora de les bases del règim local i de la Llei
electoral (LOREG) que vinguin a limitar l’autonomia municipal, reconeguda per la Constitució, i
que pretengui restar capacitat de decisió a la ciutadania sobre l’administració local i els seus
representants.
3.- Defensar la nostra autonomia municipal, com el més eficaç instrument per fer realitat el
principi d’igualtat d’oportunitats, al mateix nivell d’importància que les altres administracions
públiques i la necessitat d’abordar en profunditat el debat sobre les necessàries competències
municipals i el seu finançament adequada.
4.- Transmetre a tots els ajuntament i als seus veïns, especialment als municipis més xicotets, el
nostre suport i reconeixement per la tasca que vénen fent per mantenir el territori rural i la seva
població de forma equilibrada i sostenible per a tota la societat.

5.- Donar trasllat d’aquest acord per a la seva presa en consideració al Govern d’Espanya, al
Govern de la Generalitat Valenciana, als grups polítics del Congrés, de les Corts Valencianes, a
la FVMP i a la FEMP.
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 a
favor dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i el Sr.
García de Coalició Comprimiu, i l'abstenció dels Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV.

HISENDA, SANITAT I MITJANS DE COMUNICACIÓ.
1.- MOCIÓ PSPV-PSOE SOBRE RETIRADA DEL REIAL DECRET 20/2012
DEL 13 DE JULIO.El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu del Partit Socialista perquè de lectura a la
moció que diu el següent:
MOCIÓ AL PLE SOBRE LA RETIRADA DEL REIAL DECRET 20/2012 DE 13 DE JULIO.
Exposició de motius:
Durant els mesos de govern de Rajoy, amb un programa electoral on Deia que abaixaria els
impostos, no pujar l'IVA, mantindre les prestacions socials, no aplicar retalls en Educació ni en
Sanitat, hem vist com en temps rècord cada divendres, després del Consell de ministres, han
anunciat retalls en tots els sectors, amb la justificació que abaixaria la Prima de Risc, ens
finançaríem més barat i podria obrir-se el crèdit als comerços, PIMES i famílies.
Qui es venia com la solució per a tots els mals, no sols ha incomplit totalment el programa
electoral amb què es va comprometre amb els espanyols, sinó que totes les mesures de retall,
han tingut com a conseqüència, més desocupació, més recessió i el debilitament extrem de
l'Estat de Benestar. La gastada Prima de Risc ha aconseguit cotes mai vistes, i cada vegada que
anuncien una nova agressió a l'Estat de Benestar, l'única cosa que aconseguixen és empitjorar la
situació econòmica, política i social del nostre país.
El Govern d'Espanya ha aprovat este decret on es contemplen entre altres, mesures de
reordenació i reorganització de les administracions públiques, mesures de Seguretat Social i
Polítiques d'Ocupació, mesures sobre la reforma del Sistema de Dependència i mesures fiscals.
Estes mesures, suposaran la supressió de la paga extraordinària de desembre per a funcionaris i
empleats públics. També afecta en un assumpte clau vinculat al paper de la negociació
col·lectiva, en l'àmbit del personal laboral de les administracions públiques, la prestació
econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes i es reduïxen i
suprimixen tots els acords i pactes que pogueren millorar el que establix la legislació laboral
bàsica.
Dins de les mesures de Seguretat Social i Polítiques d'Ocupació, es reduïxen les prestacions
contributives que afectaren els parats, desapareix el subsidi per a majors de 52 anys i s'abonarà
a partir dels 55, s'elimina durant la situació de desocupació la bonificació del 35% en l'aportació

del treballador a la Seguretat Social, queda assumida amb anterioritat per l'entitat gestora, es
reduïx un 33% el límit màxim a abonar pel FOGASA en el pagament als treballadors de l'import
dels salaris pendents de percebre com a conseqüència d'insolvència o concurs de l'empresari.
També s'endurixen les exigències als treballadors desocupats per a mantindre els seus drets a
les prestacions, se suprimixen bonificacions al personal investigador, al manteniment
d'ocupació de contractes indefinits per a treballadors de 60 anys o més, a les treballadores
autònomes que es reincorporen després de la maternitat i a la contractació temporal de
persones majors de 52 anys que cobren subsidi.
Retallen en el sistema de dependència, entre altres reduïxen el 15% de la quantia establida per a
la prestació econòmica en l'entorn familiar, suspenen el conveni especial en el sistema de la
Seguretat Social dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència,
paralitzen la llei per un període màxim de dos anys per a les noves prestacions econòmiques per
cures en l'entorn familiar, paralitzen la llei fins a l'1 de juliol del 2015 per als dependents
moderats, reduïxen el 13% de l'aportació de l'estat per al finançament del nivell mínim de
protecció.
Pugen l'IVA al mateix temps que proposen una amnistia fiscal que beneficia els delinqüents i
defraudadors. Als autònoms els pugen el IRPF i les retencions del 15% al 21%.
Al seu torn, enguany per a molts municipis i per a Riba-roja en particular, pugen l'IBI un 10%.
Per este motiu el Grup Municipal Socialista sol·licita al Ple l'adopció de l'acord següent:

a) Que el Ple d'este Ajuntament exigisca la retirada immediata del RDL 20/2012 de 13 de

juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat.
b) Instar el govern d'Espanya que òbriga un període de consultes amb totes les forces
polítiques i els agents socials per a arribar a un gran pacte d'estat.
c) Instar el Govern d'Espanya que convoque un referèndum perquè els ciutadans es
pronuncien sobre les mesures que s'estan prenent o si no n'hi ha convocar Eleccions
Generals.
d) Traslladar el dit acord a les Corts Generals i al Govern d'Espanya.
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 a
favor 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.

2.- MOCIÓ EUPV CONTRA LES MESURES APROVADES PEL GOVERN
CENTRAL.
El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu d'Esquerra Unida del País València perquè de
lectura a la moció que diu el següent:
MOCIÓ CONTRA LES MESURES APROVADES PEL GOVERN CENTRAL.

En/Na Carmen Folgado Teresí i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d’EUPV en
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, i a l’empara d’allò establert en la normativa aplicable, per
raons d’urgència, elevem al Ple de la Corporació, per al seu debar la següent moció
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El President del Govern anuncià al Congrés dels Diputats el passat 11 de juliol el seu
nou programa de retalls que van a suposar el pitjor atac a l’estat de benestar i a la nostra
democràcia. Aprovat per Reial Decret el divendres 13 de juliol, en el Consell de Ministres. Un
atac directe a pensionistes, aturats, treballadors públics, i persones amb discapacitat i
dependents que veuran mermats els seus drets, i que el govern de Rajoy els fa responsables de
la crisi econòmica.
Les mesures que ha proposat són les següents:

e) Increment de l’IVA general en tres punts, del 18% al 21%.
f) Suspensió de la paga extra de Nadal als treballadors públics.
g) Revisió integral de la funció pública: Reducció del nombre de dies de lliure disposició,

ajust del número d’alliberats sindicals així com altres mesures.
Retall del subsidi d’atur a partir del sisè mes, del 60% al 50% sobre la base reguladora.
Reforma de les pensions.
Eliminació de la deducció en l’IRPF per la compra de la vivenda.
Reforma de l’administració local: Reducció del 30% en el número de regidors, reducció
d’empreses i fundacions públiques.
Retall d’un 20% en les subvencions als partits polítics, sindicats i organitzacions patronals.
Reducció de les cotitzacions socials als empresaris.
Supressió de bonificacions a la contractació.
Retalls de 600 milions d’euros en les partides de despeses dels ministeris.
Reforma de la tributació medioambiental.
Augment de l’impost que s’aplica al tabac.
Revisió del barem i les prestacions econòmiques del sistema de dependència.
Flexibilització dels horaris comercials, especialment en les àrees turístiques.
Liberalització i, en alguns casos privatització, de serveis associats al transport i en el sector
serveis.

h)
i)
j)
k)

Amb aquestes i altres mesures el govern de Rajoy ha assenyalat que suposarà un ajust de
65.000 milions d’euros en 2 anys.
Totes aquestes mesures suposen una pèrdua més de sobirania de l’Estat espanyol,
supeditada completament a les directrius marcades pels mercats financers i a les institucions
europees. Aquesta factura social que anem a pagar és altísima i summament negativa: retallades
per a pensionistes, aturats, treballadors públics, persones dependents, i per als propis
ajuntaments que veuran minvada la representativitat democràtica. I, mentre, als defraudadors
se’ls aplica una amnistia fiscal
Amb aquestes mesures el Govern fa pagar la crisi als de sempre, és a dir, als treballadors i
treballadores, als empleats públics, als joves, als mes necessitats, i a les dones.
En compte de pendre mesures per a què paguen els poderosos, que són els que han generat
la crisi.
Les mesures del Govern del PP són antisocials i encaminades al fracàs, clarament contràries
a l’interés general, ja que en lloc de posar en valor la lluita contra el frau fiscal, i d’eliminar els
paradisos fiscals, retallar els grans salaris i controlar els grans beneficis de la banca, com

mesures per a superar el dèficit, opta per unes mesures dirigides directament per a què siguen
els més febles qui paguen el déficit i per una eixida de la crisi que va a generar més atur al reduir
el consum i crear més incertesa social.
Es limiten també els drets de representació democràtica en un intent de traslladar a la
població la idea de què la democràcia és cara. Però el que és realment car, és una gestió corrupta
de certs polítics, i alts càrrecs de l’Administració, les empreses publiques i les entitats
financeres.
Els Ajuntaments, la institució democràtica més propera a la ciutadania, no pden ser
debilitats perquè la democràcia perd sentit i qualitat.
Existiesen altres solucions demandades per l’oposició i per la ciutadania, però l’Executiu
s’ha plegat a les exigències del capital financer. Estem sota una dictadura financera que va a per
totes, a pels serveis públics, a per les pensions i a pels salaris dels treballadors i treballadores,
mentre tenim despeses clarament de luxe i protocol, com la Casa Reial o l’església catòlica.
Des d’Esquerra Unida considerem que en general, la reducció de la despesa pública és
contraditròria amb els objetius d’estimulació de la demanda que són imprescindibles en una
situació de crisi econòmica com l’actual. La limitació del déficit no pot ser obtinguda, en
aquestes condicions, per mig de la retallada de la despesa, sinó mitjançant mecanismes
d’increment dels ingressos. No obstant això, es absolutament necessaria una racionalització de
la despesa pública que la reoriente cap a l’eficiència, l’augment efectiu de la despesa social, la
millora dels serveis socials públics i l’activitat productiva. Així mateix, ens oposem radicalment
a la reducció del salari dels empleats públics i a la seua congelació, excepte els dels alts càrrecs
(mes de 40.000 €/any), i els de confiança, així com l’augment de l’IVA, que és un dels impostos
més injustos que existeixen.
Ens trobem davant d’un atac als fonaments que feren possible el nostre actual sistema
constitucional i als principis de la democràcia. Lluny de ser una eixida cap avant de la crisi és
una regressió econòmica i social i significa una involució democràtica.
Per això des de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, en oposem frontalment a totes eixes
mesures. Així com adoptem els següents ACORDS:
a) Instar a Govern Central a què retire el Reial Decret-llei.
Instar al Govern Central a què convoque un referéndum per a consultar a la ciutadania
sobre aquestes mesures.
Recolzar les mobilitzacions convocades pels sindicats per al proper 19 de juliol.
Exigir una auditoria del deute públic espanyol.
Instar al Govern Central a negociar amb els grups de l’oposició altres mesures més efectives
per racionalitzar la despesa pública i combatre la corrupció.
Instar al Congrés dels Diputats a aprovar una reforma del sistema fiscal més justa i
progresiva, eficaç per a combatre el frau i l’economia submergida.
Demanar urgentment un increment progressiu en el IVA, als articles de luxe, (per eixample
si tenim que pagar un 21% en unes ulleres per als postres fills, podem pagar un 33% en
un cotxe familiar de 40.000 €, o un 50% si supera els 60.000 € …).
Traslladar aquests acord:
1. Als sindicats CCOO i UGT.
A tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.
A tots els Grups Parlamentaris del Congres dels Diputats.
Al President del Govern Central, Mariano Rajoy.
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 a

favor 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.

MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I FALLES
1.- MOCIÓ EUPV SOBRE INCENDIS FORESTALS.El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu d'EUPV perquè de lectura a la Moció que diu
el següent:
Carmen Folgado Teresí amb Rafael Gómez Muñoz del Grup Municipal d’Esquerra
Unida, davant el Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
EXPOSEN
El País Valencià ha patit el major desastre natural de les últimes dècades amb els
incendis de Cortes de Pallàs i Andilla. Ha mort una persona, s’han evacuat al voltant de 3.000
persones, 14 carreteres tallades, 20 municipis de l’interior de València i de l’Alt Palencia de
Castelló afectats, 9 municipis, aldees o nuclis disseminats evacuats, més de 50.000 ha de sòl
forestal arrasades, i tota la població d’animals que majoritàriament han perdut la vida, o al
menys el seu hàbitat. Els danys materials patits pels ciutadans i la terrible pèrdua del patrimoni
natural és d’incalculable valor ecològic.
La falta de planificació i la mala gestió dels espais forestals s’ha vist agreujada pels
retalls en personals i mitjans dedicats per a la prevenció i per a la vigilancia. Aquest ha estat un
dels motius principals pels quals no es procedí a una ràpida intervenció que haguera evitat
aquests incendis descontrolats.
Cal invertir més i amb més criteri, en labors de vigilancia i neteja, en prevenció en les
muntanyes i en educació ambiental, sobre tot per a les zones protegides, i en general per a totes
les zones boscoses.
Aquests incendis han posat en evidència les mancances de la política de prevenció
d’incendis i la manca de mitjans dels serveis d’extinció de la Generalitat Valenciana. El retall
econòmic ordenat per la Conselleria de Governació d’un 80% dels efectiu de les brigadas contra
incendis per segon any consecutiu ha posat en perillo els postres boscos i els agents encarregats
de combatre el foc. L’actitud del Consell ha estat irresponsable i temerària per al seua
negligencia al retallar els recursos necessaris per a la prevenció, simplement per estalviar.
Per desgràcia els postres boscos, son molt sensibles als incendis, i durant tot l’estiu el
risc se incrementa amb altes temperaturas, es per això precisament que la política més
adecuada ha de ser prioritzar la prevenció més que l’actuació d’emergència. A més a més, els
propis municipis han de desposar d’autonomia suficient amb brigadas municipals pròpies per
fer efectius els plans d’emergència. Aquestes brigadas mes la xarga de voluntaris (com ara
l’assemblea de 15M Riba-roja), han de estar entrenades i coordinades a nivell territorial, per a
ser efectius en les tasques de prevenció i d’extinció. Per això, caldria dotar als Ajuntaments dels
suficients recursos econòmics i tècnics, que ajudaren a millorar la situació amb un pla de
formació per als aturats, com Puga ser mitjançant els tallers ocupacionals, i el foment de la
silvicultura, la ramaderia i la agricultura.
Sabem, que sempre que arriba l’estiu, tenim un perillo important, i es per això, que
destinar una bona part del cos de la policia local, degudament formats i capacitats, a tasques de
prevensió i vigilancia de l’entorn natural, es rentable.

La reforestació ha d’atendre a criteris mediambientals i no s’han de fer intervencions
precipitades perquè això pot generar, a la llarga, més problemas. De fet, la gran majoria dels
experts recomanen que les repoblacions siguen almenas dos anys después de l’incendi, i sempre
después d’una avaluación exhaustiva del sòl.
Necessitem un canvi radical en la política forestal que protegisca el nostre patrimoni
ecològic, amb recursos humans i materials, així com que es realitze una reforestació adequada
de les afectades.
Malgrat la deixadesa del camp valencià, els pocs camps conreats han servit de tallafocs
naturals. De fet, els camps llaurats de la zona d’Alcublas han protegit el municipi. Per això,
s’evidència la necessitat de recolzar l’agricultura de secà i la ramaderia ja que ajuden a netejar
els boscos.
PROPOSTES D’ACORD:

b) Implantar i entrenar de forma efectiva i coordinada, els plans d’emergència locals i
territorials, contant amb les urbanitzacions.

c) Demanar a l’Ajuntament que destinen un percentatge fixe del personal existent en la
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Policia Local a tasques de prevenció i vigilancia del entorn rural i dels boscos, i que la
quantitat siga incrementada en estiu en quantitat suficient.
Demanar a la Generalitat els recursos econòmics suficients per a l’Ajuntament, per a
que Puga posar en marxa els seus plans d’emergència amb personal propi ben format.
Exigir a la Generalitat Valenciana que convoque de forma inmediata els programes
d’ocupació PAMER i EMCORP, així com el pagament íntegre dels deutes endarrerits,
que tenen com a una de les seues finalitats el manteniment de les àrees rurals i forestals
del País Valencià.
Exigir a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ajudes per al
recolzament de l’agricultura, la rsamaderis, i la silvicultura, per a que no s’abandonen
les terres.
Instar al Govern Central a que declare zones catastròfiques les zones afectades per
aquests incendis.
Sol.licitar la dimissió al Conseller de Governació, Serafín Castellano, per la seua
negligencia en la gestió dels incendis.
Demanar responsabilitat política i penal, als responsables polítics de la Generalitat, dels
retalls en les brigadas de prevenció i extinció d’incendis forestals.
Donar trasllat:
2. Al President de la Generalitat.
3. A la Conselleria de Governació.
4. A la Conselleria de Medi Ambient.
5. Als Grups Parlamentaris de les Cortes i del Congrés dels Diputats.
Al President del Govern Central.

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 a
favor 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.

2.- MOCIÓ CM-COMPROMIS
D'ANDILLA I CORTES DE PALLAS

SOBRE

ELS

INCENDIS

FORESTALS

El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu de CM-COMPROMIS perquè de lectura a la
Moció que diu el següent:
INICIATIVA SOBRE ELS INCENDIS FORESTALS d'ANDILLA I CORTES DE PALLÀS.
Bernat Garcia Sevilla, amb DNI 22549196L, portaveu del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS
en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, presenta la següent,
MOCIÓ
Els incendis originats a Talls de Pallàs el dijous 28 de juny i a Andilla el divendres 29, han
suposat un autèntica catàstrofe ecològica, sense precedents, amb la destrucció de 50.000
hectàrees dels nostres paisatges, dels nostres boscos i muntanyes.
Han sigut 22 el tèrmit municipals valencià afectat en els dos incendis, on alguns d'ells han
perdut la totalitat o una gran part de la seua superfície forestal.
En primer lloc calç lamentar profundament els danys personals, els danys materials patits pels
ciutadans, i la terrible pèrdua de patrimoni natural d'incalculable valor ecològic causada per
estos incendis que han arrasat mes de 50.000 hectàrees de sòl forestal.
És imprescindible analitzar els causes que els han produït. La virulència i grandària dels grans
incendis que assolen el territori valencià i els seues nefastes conseqüències estan directament
relacionades amb diversos factors, alguns dels quals és porta molts anys denunciant:
• La falta de planificació i una gestió inadequada en els espais forestals agreujats pels
enormes retalls en personal i mitjans dedicats a la preva véncer i vigilància, factor principal per
a una ràpida interva véncer que evite que els incendis és descontrolen. Calç invertir molt millor i
amb mes criteri en els labors de vigilància, preva véncer en els muntanyes i en l'educació
ambiental, especialment en els zones protegides i en els d'alt risc per a la seguretat dels
persones.
• Mesures com disposar d'una xarxa de vigilància ben dotada o com gestionar els masses
forestals recuperant la seua diversitat perquè seguixen menys vulnerables al foc, son necessàries
per a millorar els criteris de gestió.
El canvi climàtic, que els científics i organitzacions ecologistes porten temps advertint els
autoritats, que comporta la successió d'episodis extrems (sequeres, onades de calor,
precipitacions concentrades en poques hores, etc), i la tendència del canvi d'estacionalitat dels
grans incendis en el nostre territori son realitats cada vegada mes presents, que posen en risc
els masses forestals valencianes. Este canvi d'estacionalitat obliga a un canvi d'estratègia i
d'organització en la preva véncer i extinció respecte a la desenrotllada en els anys 80 i 90, i que
la Generalitat Valenciana pareix no haver-se Donat compte.
Una dels causes que apunten tots els experts és l'abandonament dels zones rurals en general i
dels nostres boscos i muntanyes en particular, amb una ínfima política de preva véncer i
inversions en neteja dels masses forestals, vulnerant la màxima que els incendis s'apaguen en
hivern.

Però no sols en preva véncer, sinó també en extinció, on els últims anys hem assistit a
preocupants retalls en personal i material que han sigut denunciades reiteradament, advertint,
dissortadament, de la situació catastròfica que s'ha fet realitat.
A mes son molts el pobles i veïns i veïnes afectades els que han criticat, amb amargor, la falta de
coordinació en els espades de lluita contra el foc, així com de falta de personal i mitjans en
l'extinció dels incendis.
Estos dubtes sobre la falta de preva véncer, els retalls i la manera en què s'han dut a terme els
espades d'extinció dels incendis declarats, requereixen la depuració de responsabilitats entre els
càrrecs competents, començant pel conseller de Governació.
La lluita contra la degradació de l'entorn natural, els incendis forestals, els seus efectes i la
desforestació del sòl valencià requereix de la implicació de tots– Administracions publiques,
ciutadania, organitzacions empresarials i sindicals, grups polítics, entitats cíviques, ecologistes i
culturals– En una estratègia d'acció conjunta.
Per la qual cosa, el grup Municipal de Bloc-Compromís proposa els següents
ACORDS
PRIMER.- Lamentar profundament els danys personals, especialment la mort del pilot que
cobria els espades d'extinció dels incendis, els danys materials patits pels ciutadans, i la terrible
pèrdua de patrimoni natural d'incalculable valor ecològic dels incendis de Cortes de Pallars i
Andilla.
SEGON.- - Manifestar l'agraïment i retre homenatge als persones que estos dies s'han deixat la
pell en els incendis: Policia Local, Bombers, agents mediambientals, membres de la UME, de la
Guàrdia Civil, voluntaris de Protecció Civil, pilots d'helicòpters, avionetes i hidroavions,
membres dels Brigades Rurals d'Emergència, entre altres.
TERCER.- Instar al Govern Valencià a declarar zona catastròfica als municipis afectats pels
incendis forestals originats en Cortés de Tries i Andilla.
QUART.- Requerir que la Generalitat Valenciana perquè exercisca els seues compències en
matèria d'Ordenació del Territori amb una planificació integral, incloent el recolzament a
l'agricultura i la ramaderia tradicional. Entre altres cuses calç: evitar els urbanitzacions de
disseminats; exigir distàncies mínimes entre els cases i els masses forestals; promoure aquelles
explotacions agricoles que poden fer efecte de tallafocs; revisió de la política forestal perquè és
facen mes inversions en matèria de preva véncer i educació mediambiental; dotar
pressupostàriament els Plans de Preva véncer dels Demarcacions Forestals i augmentant els
períodes de contractació dels Brigades Forestals i altres mitjans d'extinció d'incendis. Com s'ha
dita tantes vegades, els incendis s'apaguen en hivern.
CINQUÉ.- Instar al Govern Valencià a realitzar una exhaustiva investigació de tots els fets i
circumstàncies del moment de l'incendi però també de la gestió forestal dels darrers anys per tal
que és preguen mesures de cara al futur.
SISÉ.- Insta al Govern València l'ncrement urgent dels recursos, revocant de manera
immediata els retalls efectuats en personal i mitjans, amb l'establiment de línies pressupostàries
als municipis afectats pels catàstrofes forestals, i per altra d'increment dels accions de preva
véncer i extinció d'incendis, recuperant els brigades suprimides PAMER que realitzen espades
de neteja i manteniment de paratges en preva véncer a possibles incendis. En matèria
d'incendis forestals una bassa preva véncer costa molt menys que els danys que fa el foc i la
recuperació dels boscos.

SETÉ.- Que l'Ajuntament de Riba-roja per si o en col·laboració amb altres administracions o
ONG impulse la creació d'un voluntariat ambiental local amb participació ciutadana, que puga
col·laborar, amb la supervisió dels tècnics de vaig mesurar ambient, amb els administracions i
experts adients en la regeneració de la zona cremada així com realitzar altres espades de
protecció, neteja i regeneració ambiental en el nostre municipi o en altres on és requerisca la
seua presència.
VUITÉ.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords a:
•
•
•
•
•
•

President de la Generalitat Valenciana
Conseller de Governació
Consellera d'Infraestructurs, Territori i Vaig mesurar Ambient
Grups parlamentaris del Parlament Valencià
Plataforma Bosc Viu
Ajuntaments afectats pels incendis

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 a
favor 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.

URBANISME I INFRAESTRUCTURES
MOCIÓ PSPV-PSOE SOBRE LA MILLORA CV-370 PER A ACCÉS A LA
URBANITZACIÓ MASIA DE TRAVER.El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu del Partit Socialista perquè de lectura a la
Moció que diu el següent:
MOCIÓ AL PLE SOBRE LA MILLORA DE LA CV-370 PER A L'ENTRADA I EIXIDA DE LA
URBANITZACIÓ MASIA DE TRAVER.
Exposició de motius:
Des de l'inici de la legislatura 2009-2003 l'alcalde es va comprometre a resoldre la problemàtica
de la carretera CV-370, amb el projecte denominat VIAPARC, que solucionaria els problemes de
seguretat viària i amb això els accessos a les diferents urbanitzacions afectades per la dita
carretera.
En la legislatura 2003-2007, es va comprometre de nou a la realització d'esta inversió.
En la legislatura 2007-2011, l'alcalde va tornar a prometre que en eixa legislatura estaria
definitivament executat tot el projecte de VIAPARC.
En estos moments s'han millorat els accessos a les pedreres i a les urbanitzacions La Llobatera i
els Pous, per mitjà d'una rotonda finançada per la Diputació. També s'ha millorat l'accés a la

urbanització València la Vella amb l'ampliació a un carril d'entrada i eixida segons el nostre
parer, encara insuficient per a complir amb els objectius de seguretat viària necessaris.
El nucli d'urbanització amb més veïns és Masia de Traver, que té uns accessos d'entrada i eixida
sense cap dubte insuficient i insegurs. En els últims anys hi ha hagut accidents de caràcter greu.
És per tant un nucli de població important que necessita un mínim d'infraestructures que
donen un servici adequat als veïns que allí residixen.
Considerant que amb l'adequació d'estos accessos milloraria de forma substancial tant la
seguretat dels veïns com la de la resta d'usuaris de la carretera CV-370, el Grup Municipal
Socialista sol·licita al Ple d'este Ajuntament l'acord següent:
1.

Instar a la Diputació de València, perquè inicie el projecte i es puga construir una
rotonda que millore la seguretat per mitjà dels accessos adequats.
2. Traslladar el dit acord a la Diputació Provincial de València.
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 a
favor 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.

VIA PÚBLICA, ACTIVITATS, POLÍGONS INDUSTRIALS I FESTES.
MOCIÓ CM-COMPROMIS SOBRE TRASLLAT FESTA LOCAL.El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu de CM-COMPROMIS perquè de lectura a la
Moció que diu el següent:
Bernat Garcia Sevilla, amb DNI 22549196L, portaveu del Grup Municipal BLOCCOMPROMÍS en l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, presenta la següent MOCIÓ:
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, reunida en data 4 de juny de
2012, ha pres l'acord de declarar el dia 14 de setembre de 2013 festa local amb caràcter de no
recuperable d'acord amb allò previst en l'article 37,2 del Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de
març.
Considerem que el fet que el dia 14 de setembre de 2013 siga dissabte té algunes conseqüències
que considerem negatives:
Primera: el dissabte és el dia en que es concentren la major part de les compres que fan les
famílies, el tancament dels comerços del poble farà que els clients es desplacen a comprar als
pobles veïns.
Segona: la majoria dels treballadors que tinguen el seu centre de treball a Riba-roja perdran un
dia de festa atés que la majoria de treballadors no treballa en dissabte però, com que el dissabte
és laborable, no es canvia per una altra festa.
Tercera: cas de que es celebren actes en els dies previs a la festa, les persones interessades a
participar ho poden fer més fàcilment si es trasllada la festa a dilluns.

Per això proposem al PLE el següent acord:
PRIMER. Traslladar la festa local Santíssim Crist dels Afligits del 14 de setembre de 2003 al
dilluns següent 16 de setembre.
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 a
favor del Sr. García de Coalició Comprimiu i l'abstenció dels Srs/es, Raga, Luján, López,
Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV.

1. PUNTS PER A DONAR COMPTEDONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA A LA PAGA DE NADAL DELS REGIDORS
DEL PP DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA.
Pel Sr. Tarazona es dóna compte de l'escrit presentat pels regidors del PP de
l'ajuntament de Riba-roja en relació a la renúncia de la paga de nadal.
El passat dia 14 de juliol, es va publicar en el BOE, el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Entre les mesures adoptades es troba, la que es referix a la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre del 2012 del personal del sector públic.
És per això, que els regidors baix firmants informem d'esta Alcaldia i li sol·licitem que
de compte en el pròxim ple ordinari del dia 30 de juliol del 2012, del següent:
La renúncia dels regidors alliberats d'este Ajuntament, a la paga de nadal de 2012, en
els mateix termes arreplegats per al personal del sector públic.
El Ple es va donar per assabentat.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DE LA 2058 A LA
2294/2012.
Pel Sr. Alcalde es va donar compte de la resolució núm. 2058 a la2294/2012.
El Ple es va donar per assabentat.

PUNTS D'URGÈNCIA
MOCIÓ DE CM-COMPROMÍS SOBRE LA PAGA EXTRA DE NADAL DELS
TREBALLADORS AL SERVEI DE l'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.
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, no va prosperar amb
els vots en contra dels Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles,

Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i els vots a favor dels Srs/es, Raga, Luján,
López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE ; i dels Srs/el seu Folgado i Gómez
d'EUPV i del Sr. García de Coalició Comprimiu.
Pel que no és procedent el seu debat, i posterior votació.
PRECS I PREGUNTES.

I no havent-hi més assumptes que tractar pel Sr. President s'alça la sessió sent les
hores del que jo menge secretària done fe.

16.45

