ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL dia 14 DE GENER DE 2013.
Lloc: Saló de plens de l’AJUNTAMENT
Data:14 de GENER de 2013
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
El senyor JOSE LUIS LOPEZ GALDON
La senyora SILVIA GUERREROO CANOVAS
La senyora RAQUEL ORELLANO GOMEZ
La senyora RAFAEL GOMEZ SANCHEZ
La senyora CARMEN FOLGADO TERESI
El senyor RAFAEL GOMEZ MUÑOZ
El senyor BERNAT GARCIA SEVILLA
Regidors/as absents:
La senyora Ana Luján Tarín
El senyor José Angel Hernández Carrizosa

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 14 de GENER de 2013, sent les 13:00 hores, es van reunir en primera
convocatòria els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment
marginats, Tot això Sota La Presidència del Sr. Alcalde el senyor Francisco Tarazona Zaragozá,
assistit de la Secretària senyora Nieves Barrachina Lemos.
Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes
consignats en l’Orde del Dia.
1º. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Acta de data 5-11-2013.
2. PARTE RESOLUTIVA.
PROPOSTES D’ACORD
ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA
COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT AGRICULTURA I FALLES.
Primer. INCOACIÓ EXPEDIENT DE NUL·LITAT DE L’ACORD D’APROVACIÓ
DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CONTRA LA
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
ANTECEDENTS DE FET
I.I.- El ple en sessió celebrada el 8 de maig de 2008 va aprovar amb caràcter inicial l’ordenança
municipal de protecció contra la contaminació acústica.
I.II.- L’edicte d’aprovació inicial va ser publicat en el BOP número 129 de data 31 de maig de
2008 en el que s’exposa al públic la referida ordenança per un termini de 30 dies als efectes
d’al·legacions, i l’últim dia del qual va ser el 5 de juliol de 2008, i així consta en l’expedient que
es va presentar al·legació per part de SRA Teresa Gimeno Zorrilla en el registre de la Policia
Local, ja que eixe dia va ser dissabte i l’Ajuntament està tancat.
Per error es va certificar el 2 de juliol de 2008 que no s’havien presentat al·legacions a
l’expedient i es va remetre edicte per a la seua aprovació definitiva.
L’al·legació de la Sra. Teresa Gimeno Zorrilla va ser vista per la Regidora que al seu dia veia
totes les instàncies de l’Ajuntament abans de passar-los als respectius servicis i àrees de
l’Ajuntament segons consta el 7 de juliol de 2008.
Pel que examinat l’expedient es conclou:

Que es tracta d’un error administratiu, ja que per un costat es va comptar malament els dies
d’exposició al públic i es va certificar abans d’hora que no s’havien presentat al·legacions, i per
un altre l’al·legació de la Sra. Teresa va arribar a deshora a l’expedient de referència.
Amb la qual cosa es va publicar edicte d’aprovació de l’ordenança en el BOP número 169, de
data 14 de juliol de 2008, i no es va tindre en compte l’al·legació al seu dia presentada.
II.- En data 2 de juliol de 2012, es presenta escrit per SRA Teresa Gimeno Zorrilla, amb R.E. de
data 5 de juliol de 2012 en el que sol·licita revisió d’ofici i exercitar acció de nul·litat contra
l’ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica per haver infringit la seua
aprovació el procediment legalment establit i no haver tingut en compte l’al·legació al seu dia
presentada en termini.
III.- En data 22 de novembre de 2012, es va presentar per SRA Teresa Gimeno Zorrilla escrit
sol·licitant certificat acreditatiu del silenci en virtut del que establix l’art. 43.4 de la Llei
30/1992, al no haver obtingut resposta el seu anterior escrit de sol·licitud d’acció de nul·litat
contra la referida ordenança.
IV.- Vista la Providència d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2012 per la qual es disposa perquè
emeta un informe la Secretària en relació amb el procediment i legislació aplicable per a, si es
donara el cas, declarar la nul·litat de ple dret de la referida ordenança.
V.- Vist l’informe elaborat pel Vicesecretari en data 7 de desembre de 2012 de conformitat amb
la Providència d’Alcaldia del mateix dia, en que s’establix el procediment per a dur a terme la
revisió d’ofici de la dita disposició administrativa.
VI.- De conformitat amb el dit informe i considerant que analitzat l’expedient consta que no es
va tindre en compte l’al·legació presentada dins del termini i la forma escaient per la Sra. Teresa
Gimeno Zorrilla i per tant, no es va seguir el procediment legalment establit regulat en l’art. 49
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el sentit de resoldre
l’al·legació presentada dins de termini i l’aprovació definitiva pel Ple.
Pel que en conclusió, ha d’iniciar-se acció de nul·litat de la referida ordenança de
conformitat amb el procediment establit en el present informe, havent d’informar el
Departament de Medi Ambient sobre quants actes ferms sancionadors s’han dictat en aplicació
de la referida ordenança, procedint, al declarar la nul·litat de l’ordenança pel Ple, establir la
indemnització que procedix reconéixer als interessats.
VII.- Considerant que la Legislació aplicable és la següent:
—Els articles 62.2 i 102 a 106 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
—Els articles 4.1.g), 22.2.j), 49, 53, 63, 66, 67 i 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
—L’article 50.17 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
—Els articles 1, 2, 10 i 11 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana.
—Els articles 1 i 16.1.d) del Decret 181/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel
qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions
Públiques.

El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP Sr. García de Coalició Compromís,y Sr. Alcalde i amb el vot en contra dels Srs/as, Raga,
López, Guerrer, , Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el va
adoptar l’acord següent:
PRIMER. Iniciar el procediment de revisió d’ofici de l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, considerant que es troba incursa en la
següent causa de nul·litat d’acord amb l’article 62.2) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
que establix “També seran nul·les de ple dret les disposicions administratives que vulneren la
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.htmlHYPERLINK
"http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html" Constitució, les lleis o
altres disposicions administratives de rang superior, les que regulen matèries reservades a la
Llei, i les que establisquen la retroactivitat de disposicions sancionadores no favorables o
restrictives de drets individuals.”
SEGON. Suspendre l’execució de l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ
CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA perquè pot causar perjuís d’impossible o difícil
reparació.
TERCER. Sol·licitar Dictamen preceptiu del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, a través del titular de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques,
respecte de la revisió d’ofici de l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CONTRA LA
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.
QUART. Notificar als interessats perquè en el termini de quinze dies, presenten les
al·legacions i suggeriments que considere necessàries, i es donarà informació pública per un
termini de vint dies, publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província.
SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.El Sr. Alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:
Vista la Providència de l’Alcaldia de data 20 de desembre de 2012 per la qual s’inicia
expedient d’aprovació de l’Ordenança Municipal que regula la Protecció contra la Contaminació
Acústica, amb l’objecte d’aplicar-la a Riba-roja del Túria.
Vist que l’article 30 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals, establix que les Corporacions Locals tindran plena potestat
per a la constitució, organització, modificació i supressió dels servicis de la seua competència.
Vist que sobre esta matèria l’Ajuntament té competències d’acord amb els articles
25.2.l) de la LRBRL i 33.3.l) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana (LRLV), sempre dins del marc establit per la legislació sectorial que siga aplicable.
Considerant l’art. 4.1.a) LRBRL que atribuïx als Ajuntaments la potestat reglamentària.

Resultant que l’òrgan municipal competent per a la seua aprovació, segons el que
establix l’Art. 22.2.d) LRBRL és el Ple.
Vist l’Informe Tècnic de data 19 de desembre de 2012 i l’Informe de Secretària de data
21 de desembre de 2012.
El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP i Sr. Alcalde i amb l’abstenció dels Srs/as, Raga, López, Guerrer, , Orellano, i Gómez
PSOE i el vot en contra dels Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició
Compromís, va adoptar l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal que regula la Protecció contra
la Contaminació Acústica, amb l’objecte d’aplicar-la a Riba-roja del Túria.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència als interessats pel
termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, publicant este acord per
mitjà d’inserció en el Butlletí Oficial de la Província i fixació d’Edicte en el Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament.
TERCER.- En el cas que no es presentaren reclamacions l’Ordenança es considerarà
aprovada definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text íntegre de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província. En cas contrari, haurà d’adoptar-se nou acord
plenari resolent les reclamacions presentades, la publicació es farà efectiva una vegada ultimat i
resolt l’expedient d’acció de nul·litat de l’Ordenança Municipal que regula la Protecció contra la
Contaminació Acústica.
QUART.- Dese trasllat al Departament d’Activitats i Medi Ambient als efectes oportuns.
PROPOSICIONS
ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA
PATRIMONI TURISME FOMENT ECONÒMIC I COMERÇ.
TERCER.MOCIÓ
LOCALS”.-

EUPV

SOBRE

“TRANSPARÈNCIA

DELS

POLITICS

El Sr. Alcalde passa la paraula a la portaveu d’EUPV perquè done lectura a la Moció que diu el
següent:
En/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d’Esquerra
Unida en l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, i a l’empar del que estableix la normativa
aplicable, eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ DE TRANSPARÈNCIA DELS POLITICS LOCALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A colp de corrupció de deformació de la democràcia, la ciutadania s’ha anat distanciant
cada vegada mes de les institucions públiques i les organitzacions polítiques que els

representen. Segons l’últim sondeu del CIS (Centre de Investigacions Sociològiques, publicat en
Octubre passat, el 26,9% dels enquestats considera als polítics i les seues organitzacions el
principal problema a Espanya, front al 18,1 en 2010 i al 23,6 en 2011.
Hui en dia, la classe política en els llocs de poder, està molt desvirtuada i lluny de la
realitat social. Prova d’això es l’augment de les mobilitzacions socials, en resposta al
deteriorament continu de les condicions de vida de la majoria de la població, en detriment
d’una minoria privilegiada i sense escrúpols.
Es necessari i urgent, modificar aquesta situació, no podem permetre que es generalitze,
i es perga la confiança a la representació de la voluntat del poble, i els seus òrgans de govern.
Democràcia, participació i transparència, son tres de les principals reivindicacions que
estan omplint els carrers de gent indignada. Conceptes utilitzats per tots el grups polítics als
seus programes electorals, però que s’han incomplint reiteradament, des dels òrgans de govern,
o almenys no s’han ficat en valor, tal i com la ciutadania demanda.
Els representants locals i els Ajuntaments tenim un paper essencial per demostrar que
aquests conceptes, impregnen la gestió política i l’administració local. Som claus en el
funcionament i desenvolupament del model democràtic. Tenim el deure de ser un eixemple de
responsabilitat social, davant la ciutadania a la que representem, i tenim l’obligació de fer el
nostre treball amb voluntat de servici públic, transparència i plena dedicació a la funció pública,
tal i com recull el Codi del Bon Govern Local, aprovat per unanimitat en la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies (FEMP).
Així dons, des de la Corporació, podem i devem tornar a generar confiança en la política
i en els/les polítics, tornant al poble allò que mai deurien haver perdut, el seu dret a:
•

Participar de forma efectiva en la vida política directament.

•

Garantir transparència total, en els/les polítics/ques, i en la seua gestió.

•

Comunicar i informar de forma veraç, accessible, lliure i plural.

Per tot allò exposa’t anteriorment, el Grup Municipal d’EU a Riba-roja de Túria,
proposa per al seu debat i aprovació els següents ACORDS:
1º Publicar de manera accessible i lliure a la web municipal, la declaració de bens de
tots/tes els/les membres de la Corporació Local, incloent els càrrecs de confiança, tant a l’inici
com a la fi de cada legislatura.
2º Publicar de manera anual, accessible i lliure a la web municipal, la declaració
personalitzada i signada de cadascú dels membres de la Corporació, amb tots els ingressos
bruts públics, rebuts al llar de l’any, desglossats segons qui siga el pagador, i el concepte per
el que es paga. (Alcalde, Regidors/es i càrrecs de confiança). La part corresponent a
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria es traurà d’un certificat previ realitzat per el propi
Ajuntament, i que serà publicat igualment a la Web.
Eixample:

Any
2012

Retribucions públiques anuals per regidor/a

Ajuntament
Riba-roja
de
Túria
Nom i cognoms

Càrrec

Xnnn,
Xnnn

Regidor
EU

Xzzz,
Zzzzzz

Xnnnn

Zzzzz,

Pagador

Ajunt. Ribaroja
Diput.
València
C.E.S.
Total Regidor
Regidora Ajunt. RibaPP
roja

Concepte
Comissió
Informativ
Ple
Portaveu grup

Percepció
Unitària
180

Nº
12

Percepció
bruta
2.160

190
1.500

12
1

2.280
1.500

Asesor

4.000

1

Junta de Govern

Xxx

20

4.000
10.040 €
Xxx

3º Publicar de forma anual, accessible i lliure a la web municipal, la declaració
personalitzada i signada de cadascú dels/les regidores, Alcalde i càrrecs de confiança,
en relació a les seues responsabilitats i dedicació en càrrecs públics.
Eixample:
Any
2012

Dedicació anual als càrrecs públics

Ajuntament
Riba-roja
de
Túria
Nom i cognoms
Xnnn,
Xnnn

Xnnnn

Càrrec

Descripció

Dedicació (*)

Horas /
año

Regidor PSOE

Regidor

Parcial

XXX

Mancomunitat

Consell municipal especific

Parcial

XX

(*) Dedicació:
Exclusiva e incompatible, (mínim 40 hores setmanals), no pot exercir cap activitat
remunerada diferent al càrrec que ocupa.

Exclusiva, (mínim 40 hores setmanals), en relació al càrrec que ocupa.
Parcial, (participació mínima, a les comissions informativa i plens municipals.
4º Publicar de forma anual, accessible i lliure a la web municipal, la declaració
personalitzada de cadascú dels partits polítics amb representació en la Corporació, amb tots els
ingressos bruts públics, rebuts al llarg de l’any, desglossats segons qui siga el pagador, i el
concepte per el que se paga. Incloure endemés les despeses addicionals com puga ser el telèfon
mòbil, desplaçaments, etc.
5º Publicar de forma anual, accessible i lliure a la web municipals, els pressupostos de
l’Ajuntament i la liquidació del any anterior amb tot detall.
6º En relació als plens, afavorir la participació de la ciutadania, modificant l’horari a
partir de les 18:30 hores, permetent gravar i difondre en qualsevol medi, i donant sempre la
paraula a tota persona del municipi que ho demana, en el torn de precs i preguntes.
7º Facilitar la informació plural i lliure, ampliant l’espai als grups polítics i a les
associacions i col·lectius al municipi, tan en la revista d’informació municipal, com en la web de
l’Ajuntament.
8º Publicar de forma accessible i lliure a la Web municipal, una declaració anual amb la
relació dels bens immobles, propietat de l’Ajuntament.
9º Aquestes declaracions anuals, es faran públiques, abans del termini del primer
trimestre de l’any, començant en 2013, i es farà norma obligatòria independentment del partit o
partits que governen, a partir de l’aprovació de la següent moció.
10º Donar trasllat dels acords a totes les associacions i col·lectius del municipi.
En Riba-roja de Túria a 23 de desembre de 2012
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del número legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, López, Guerrer, Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/sa Folgado i
Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
TERCER.- MOCIÓ EUPV SOBRE “PENSIONS”.El Sr. Alcalde passa la paraula a la portaveu d’EUPV perquè done lectura a la Moció que diu el
següent:
En/Na. Carmen Folgado Teresí Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida en
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria en nom i representació del mateix, i a l’empar del que
estableix la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El darrer 30 de novembre el Consell de ministres el govern aprovà per Reial Decret-Llei
que no anava a revaloritzar les pensions d’acord a l’Índex de Preus al Consum. El cost de la
revalorització de les pensions seria d’uns 3.800 milions de euros.
De l’import total, la meitat (1.900 milions) hauria estat per compensar la pèrdua de
poder adquisitiu d’aquest any i l’altra per consolidar l’alça de la pensió el 2013.
Aquest Reial Decret-Llei deixa sense efecte el dret d’actualització de les pensions
corresponent a l’exercici 2012 i, per tant, ens trobem davant d’una privació de drets contrària a
la Constitució per infringir els principis d’irretroactivitat de les disposicions restrictives de drets
individuals, de seguretat jurídica i d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics (art. 9.3 de
la Constitució Espanyola).
D’acord amb allò establert per la Llei General de Seguretat Social, les pensions
contributives han de ser actualitzades conforme l’Índex de preus al consum acumulat entre
novembre de 2011 i novembre de 2012, si aquesta ha resultat superior al pres per a la
revalorització practicada a principis d’any.
L’actualització de les pensions va ser una de les claus més importants si no la principal
del programa electoral amb el qual va concórrer el Partit Popular a les eleccions del 20 de
novembre del passat any. I ha estat també transgredida en la segona ocasió que se li ha
presentat al Govern d’adoptar una decisió sobre el principal capítol de despesa del pressupost.
L’any passat, només arribar al poder, l’Executiu conservador decretà una pujada de l’1% de les
pensions per al 2012.
L’incompliment d’aquesta promesa electoral s’uneix així a altres tantes en matèria fiscal
com la pujada generalitzada d’impostos directes (IRPF, rendes de capital, IBI, etc), l’augment
de l’IVA, l’abaratiment dels acomiadaments mitjançant la reforma laboral, el copagament
sanitari, l’increment de taxes universitàries o l’amnistia fiscal. De fet, tant el president Rajoy
com altres membres del seu gabinet s’han pronunciat públicament en nombroses ocasions al
llarg de tot 2012 apostant per la compensació als pensionistes. I s’han agafat a la revaloració de
les pensions com l’única línia vermella que no estaven disposats a creuar per tal de l’austeritat.
A més a més, el secretari d’Estat de Seguretat Social, Tomàs Burgos, davant la Comissió de
Seguiment del Pacte de Toledo del Congrés del 8 de novembre assegurà que actualitzaria les
pensions d’acord a la inflació de novembre.
La decisió d’augmentar en un 1% i en un 2% per a les pensions inferiors a 1.000 euros és
insuficient per compensar l’augment de inflació. A la no actualització real de les pensions s’han
de sumar els retalls en temes socials, les taxes, el copagament,...
Aquesta mesura la considerem un frau democràtic, al no complir ni tan sols les
promeses a les persones que ja han aportat l’esforç de tota una vida de treball, i a mes a mes no
va a aportar l’eixida a la crisi, així que no té cap sentit i sols servirà per disminuir cada vegada
més el poder adquisitiu dels pensionistes.
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ACORDA:
1.

Mostrar el nostre desacord amb la decisió de l’executiu de no revaloritzar les
pensions.

2. Instar al Govern a que revaloritze les pensions per compensar la inflació.

3. Instar a la Defensora del Poble a presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la
decisió del Govern de no aplicar, amb efectes retroactius, l’obligació legal de
revaloritzar les pensions.
4. Donar trasllat d’aquests acords a:
•

El President del Govern.

•

El Ministre d’Hisenda.

•

A la defensora del poble.

•

A la ministra de Treball i Seguretat Social.

•

Als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats

Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del número legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, López, Guerrer, Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/sa Folgado i
Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
SERVICIS PÚBLICS DONA TRANSPORT COMUNICACIÓ VIÀRIA I RÈGIM
JURÍDIC
5º MOCIÓ EUPV CONTRA ELS TAXES JUDICIALS
6º MOCIÓ CM COMPROMÍS CONTRA LA LLEI 10/2012 DE TAXES JUDICIALS
Intervé la Sra. Folgado manifestant que tant EUPV com CM Compromís han presentat
una moció del mateix assumpte pel que han decidit retirar-les i presentar una conjunta dels dos
partits que serà sotmesa al Ple per urgència abans de posar la moció conjunta EUPV i CM
Compromís sobre les taxes i votació.
Sent un punt no inclòs en l’orde del dia i considerant el que establix l’art. 83 del ROFRJCL, se
sotmet al Ple la declaració d’urgència. Sotmesa a votació, el Ple per unanimitat de tots els seus
membres assistents que conformen la majoria absoluta del núm. legal de membres la va
acordar passant a continuació al fons de l’assumpte en els termes següents:
MOCIÓ dels Grups Municipals d’EUPV i BLOC-COMPROMIS, respectivament, en l’Ajuntament
de Riba-roja de Túria, eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ CONTRA LA LLEI 10/2012 DE TAXES JUDICIALS
el Ple per majoria absoluta del nº legal de membres amb el vot favorable del Sres/as, Silvestre,
Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, el
Sr. García de Coalició Comprimís,. Sres/sa Folgado y Gómez de EUPV y Sr. Alcalde y con la
abstención, Sres/as Raga, López, Guerrero, Orellano, y Gómez PSOE

ACORDA:
1.

Des de l’Ajuntament de Riba-roja menifestem la nostra disconformitat amb el contingut
d’aquesta llei.

2. Exigir al Govern d’Espanya que retire aquesta llei i que s’aproven mesures per pal.liar el
col.lapse en la justícia, que no passen per la limitació de l’accés a la justícia.
3. Donar trasllat dels acords d’aquesta moció:
4. Al President del Govern.
5. Als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.
6. Al Ministre de Justícia.
7.

Als organitzacions Jutges per la Democràcia, Unió Progressista de Fiscals i Sindicat de
Secretaris Judicials.

Sent un punt no inclòs en l’orde del dia i considerant el que establix l’art. 83 del ROFRJCL, se
sotmet al Ple la declaració d’urgència. Sotmesa a votació, el Ple per unanimitat de tots els seus
membres assistents que conformen la majoria absoluta del núm. legal de membres la va
acordar passant a continuació al fons de l’assumpte en els termes següents:
MOCIÓ INSTANT AL GOVERN D’ESPANYA A PRORROGAR EL PROGRAMA
PREPARA RECUPERANT LA COBERTURA DEL REIAL DECRET-LLEI 1/2011,
PUBLICAT EL 12 DE FEBRER DE 2011
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’atur és el principal problema dels valencians i valencianes. Finalitzem 2012 amb
34.699 aturats més i 77.611 afiliat menys a la Seguretat Social. L’actuació del Govern agreuja dia
a dia aquest problema i les seues conseqüències són cada vegada més negatives per als
ciutadans. Cada nova previsió del govern estableix un nou rècord d’aturats.
Segons les dades d’afiliacions a la Seguretat Social, s’han destuït més de 200 llocs de
treball diaris durant 2012 a la Comunitat.
L’atur puja, però la cobertura per desocupació ha baixat del 57,12% al 54’37% amb les
últimes dades del mes de novembre. La reforma laboral, aprovada pel Govern del PP, a
l’abaratir i facilitar l’acomiadament en temps de crisi, està provocant una sagnia insuportable en
termes d’ocupació.
En contra de les recomanacions del Consell Europeu, els pressupostos generals de
l’Estat han significat una retallada dràstica de les polítiques actives d’ocupació, especialment les
transferències a les CCAA, amb reduccions de més de 1.700 milions d’euros, un 54%. Aquestes
retallades es porten per davant les polítiques d’ajuda als aturats en la recerca de feina, ja que
afecten els programes d’orientació, formació i requalificació.
A la Comunitat el pressupost per al 2013 del SERVEF ha patit una retallada de més de
100 milions d’euros, és a dir, gairebé el 50% menys que el 2012.
El PP va reformar el Programa Prepara, en vigor des de febrer del 2011, amb el Reial
Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària de

foment de la competitivitat, decret que va eliminar la protecció als joves desocupats, suprimir
subsidis especials per als major de 45 anys, va elevar l’edat per percebre l’ajuda dels 52 anys que
establien els requisits anteriors fins als 55 anys, de manera que va deixar forma també als
aturats entre 52 i 55 anys, i va expulsar de la Renda Activa d’Inserció a pràcticament el 90% dels
seus beneficiaris. El Partit Socialista considera imprescindible que es tornen a recuperar
aquestes ajudes que es van eliminar amb la reforma que va establir en la pròrroga el Partit
Popular deixant a centenars de milers de desocupats sense protecció
Amb això, les polítiques del Govern estan provocant la fractura social d’Espanya: més
atur, menys protecció, menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques
actives per afavorir l’ocupabilitat dels aturats.
Davant la manca de resposta del Govern a l’angoixant situació de tantes famílies, les
organitzacions sindicals i el Partit Socialista li exigeixen, la renovació urgent del Programa
Prepara, (que inclou les ajudes de 400 €).
La continuïtat del programa PREPARA tal com estava concebut en el Reial Decret-Llei
1/2011 (abans de la reforma feta juliol de 2012) és una necessitat de primer ordre. Aquest
programa ha mostrat llargament la seua eficàcia i ha propiciat la millora de l’ocupabilitat de
més de 450.000 desocupats, i, contràriament al que ara està aplicant el govern del PP, es
recolzava en una combinació de mesures actives d’orientació, formació i requalificació al temps
que facilitava un ajut de renda a la persona aturada.
Per tot això, presentem per a la seua adopció pel Ple Municipal, el següent acord:
ÚNIC. Prorrogar el programa PREPARA, dirigit a les persones que esgoten la seua
prestació per desocupació, tal com es regulava en el Reial Decret-Llei 1/2011, publicat al febrer
de 2011, per garantir l’adequada protecció a les persones que han perdut la feina i esgotat les
prestacions, sense les restriccions que imposa el Reial Decret-Llei aprovat pel Govern de Rajoy
al juliol de 2012.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del número legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, López, Guerrer, Orellano, i Gómez PSOE el Sr. García de Coalició
Compromís. i amb l’abstenció dels Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV
6º PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes que tractar pel Sr. President s’alça la sessió sent les 16:45 Hores
del que jo menge Secretària, done fe.

