ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 7 DE MARÇ DE 2016
En la vila de Riba-roja de Túria, sent les 17:30 hores del dia 7 de març de 2016, en el Saló de
Plens, es van reunir Sota La Presidència del Sr. Alcalde El senyor Roberto Raga Gadea, assistit del
Secretari El senyor José María Ibarra Damiá, en primera convocatòria les/els senyores/és regidores/és
que se citen, a fi de celebrar la sessió a què han sigut degudament convocats.

Pspv-Psoe

Partido Popular

Ciudadanos

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrón Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sanchis

Dª Raquel Argandoña López
Dª. Carmina Soriano Gimeno
D. Santiago Navarro Zaragoza

Riba-roja -pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafel Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Puchol

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez

Absents: Cap
Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes consignats en
l’Orde del Dia.
1. Aprovació actes anteriors.
Per l’Alcaldia se sotmet al Ple l’aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia
8/02/2016, que, per 20 vots a favor i amb l’absència del Sr. Castillo Faus, la qual cosa suposa la
majoria absoluta tant de fet com de dret, va ser aprovada.

2.- Proposta de resolució de l’equip de govern sobre el dia internacional de la dóna 8 de
març de 2016. (24/2016/PGRU)
Es dóna lectura al manifest redactat amb motiu del Dia Internacional de la Dona i que ha sigut
subscrit per todod els Grups Polítics representats en este Ajuntament i que, literalment, diu:
“E X P VOS I C I O D E M’O T’I U S
Dónes de que al desembre de 1977 l'Assemblea General dels Nacions Unides adoptara la resolució
de proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la Dóna, com a homenatge a una multitud
de dons que van lluitar per a aconseguir pas a pas una igualtat amb l'home en tots els àmbits
socials, sobretot en el laboral, és commemora eixe dia, la lluita pels drets dels dons i reivindicant la
igualtat entre hòmens i dons.
Fins al moment s'han donat passos de gegant per a la consecució de l'objecte d’esta reivindicació,
però no és menys cert que és continuen produint situacions de flagrant desigualtat en tots els
àmbits socials, sobretot en el laboral, on els dons tenen molts mes problemes que els hòmens per a
trobar un lloc de treball i on els salaris son sensiblement mes baixos pel fet de ser dóna. També és
impossible oblidar els aborronadors xifres de dons mates de la violència de gènere.
És per açò que, dónes del consens de tots els grups polítics, la Corporació, per unanimitat del seus
membres, considera necessari en este dia,
M’A N I F E S LA TEUA R
1.
Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dóna, promovent esdeveniments
dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre dons i hòmens.
2.
El compromís de tots i tots en el treball comú per a evitar tot tipus de desigualtat a través dels
Institucions que representem, començant per la total incorporació de la dóna en els càrrecs de
responsabilitat política i social per a garantir una actuació conjunta dónes de dins dels nostres
organitzacions.
3.
Apostem per una solució integral, per a l'eliminació definitiva de la violència de gènere, tant a
través de la preva véncer com de la lluita contra la violència exercida cap als dons. Creiem necessari
habilitar tots els instruments legals pertinents per a la total eradicació d’esta xacra social, així com la
creació de fòrums de participació on s'aposte per una actuació conjunta dels Institucions i la societat
civil per a concretar mesures d'actuació que faciliten la coordinació d'actuacions.
4.
Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se dónes de la infància, sent esta l'única
forma d'aconseguir que en un futur els hòmens i dons convisquen d'una manera igualitària i solidària,
per la qual cosa és necessari potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el nostre sistema
educatiu.
5.
Que és imprescindible que la dóna compte amb tots els mitjans per a la seua consolidació en el
màs laboral a través de mesures positives dónes de tots els Institucions, com son els Plans d'Igualtat i
en particular dónes dels nostres Corporacions Locals per a aconseguir una major conciliació amb la
vida familiar entre hòmens i dons.
6.
Els Ajuntaments com a administracions mes pròximes a tots els ciutadans i ciutadanes ens$
comprometem a realitzar el màxim esforç per a contribuir al desenvolupament d'una forma pròxima i

quotidiana, de tots els plans i programes que ens$ conduïsquen a l'enfortiment d'una societat
igualitària i sense discriminacions.

En l’explicació del vot, la Sra. Soriano Gimeno establix que des del seu grup recolzen totalment la
proposta, aposten per la igualtat.
La Sra. Ruiz Vendrell reitera les paraules de la Sra. Soriano Gimeno i demana que es porten a la
pràctica este tipus de propostes.

3.- Proposta de resolució de l’equip de govern per al trasllat del centre de formació de
persones adultes a un edifici municipal i posar-li nom. (18/2016/PGRU)
(El Sr. Castillo Faus s’incorpora a la sessió)
El Sr. Raga Gadea dóna compte de l’expedient instruït i que ha sigut dictaminat per la comissió
corresponent, explicant que el Centre de Formació de Persones Adultes de Riba-roja, és un centre
d'iniciativa municipal autoritzat per la Conselleria d'Educació i Cultura que, legalment, te la seua seu en
l'Avinguda del Poliesportiu sense número (IES Pla de Nadal). Encara que en el Registre de Centres de
Conselleria consta en eixa adreça, el centre realment està ubicat en el carrer Sagunt 14, en la segona
planta de l'edifici propropietat de la Banda Va unir Musical de Riba-roja. Esta situació s'està mantenint
mitjançant un conveni singular entre l'esmentada societat musical i l'Ajuntament de Riba-roja.
Calç dir que este acord amb la Societat Musical Va unir Musical de Riba-roja representa per
l'ajuntament un esforç econòmic anual considerable. Encara així, els instal·lacions que proporciona la
Societat Musical, tot i que adequades, presenten una sèrie de deficiències estructurals que recomanen
traslladar l'escola de persones adultes a instal·lacions de titularitat municipal, equipades i
condicionades adequadament per a este servei.
l’EPA de Riba-roja, encara que és un dels serveis culturals mes antic del municipi, ha transitat per
distints edificis municipals i a hores d'ara encara no disposa d'un local propi, que li permeta ser
autònoma, tant per al desenvolupament del seu currículum ordinari, com per als seues activitats
socioculturals complementàries.
d’altra banda, el municipi compta amb instal·lacions pròpies, vaig fugir en dia sense ús, en el carrer
Santander nº 1, que disposen dels espais necessaris i suficients per a què la Conselleria d'Educació
els autoritze com noves instal·lacions per a La ubicació definitiva del Centre de Formació de Persones
Adultes de Riba-roja.
A mes de tot el que s'ha exposat anteriorment, la denominació oficial de l'escola de persones
adultes és, actualment, "Centre Municipal FPA número 3 de Riba-roja de Túria". Una denominació
administrativa que no aporta cap tret de singularitat al centre. Per resoldre esta situació, recentment,
l'EPA de Riba-roja ha convocat un procés obert i participatiu per a què la ciutadania del municipi és

pronuncie respecte del nom del centre i vaig triar un nom arrelat al lloc i als persones d’esta ciutat. Este
procés ha conclòs amb l'elecció del nom de "La Botaia", com a proposta de nom mes votada.
Després d’un breu debat, el Ple, per 21 vots a favor, la qual cosa suposa la majoria absoluta tant
de fet com de dret, va acordar:
Primer.- Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports el canvi d'instal·lacions del Centre
de Formació de Persones Adultes de Riba-roja dónes de la seua ubicació actual al carrer Santander 1.
Segon.- Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, el canvi de la denominació actual
"Centre Municipal FPA número 3 de Riba-roja de Túria", per la de "Centre Municipal FPA "La Botaia"
de Riba-roja de Túria.
En l’explicació de vot, la Sra. Ruiz Esteban felicita a La Ràdio Riba-roja pel seu aniversari i d’altra
banda reconeix que sempre s’ha intentat que la EPA es mantinga dins del municipi, per la qual cosa el
seu grup està a favor de la proposta tant de la nova ubicació com del seu nom.
El Sr. Ferrer Pérez manifesta el compromís del seu grup polític amb el dret a l’educació al llarg de
la vida.
La Sra. Ruiz Vendrell apunta que s’ha d’atendre la situació en què està el referit centre en estos
moments.

4.- Proposta de resolució de l’equip de govern sobre el rescat de la concessió de l’AP-7
(21/2016/PGRU)
El Sr. Gómez Sánchez dóna compte de l’expedient instruït i que ha sigut dictaminat per la comissió
corresponent explicant que l’autopista del Mediterrani o AP-7 és un eix que comunica tota la costa
mediterrània des de la frontera amb França fins a Algesires. Els trams Tarragona-Valencia i ValenciaAlicante, la concessió dels quals correspon a Abertis (abans AUMAR), tenen com a data final prevista
de la concessió el 32/12/2019, i el govern ja ha anunciat, que no confirmat, que no tenen previst
renovar-la. Esta important via de comunicació discorre, en els seus trams Tarragona-Valencia i
Valencia-Alicante, seguint un recorregut paral·lel a dos carreteres nacionals (N340 i N332) que, de
vegades, travessen importants nuclis de població i que suporten una elevada densitat de trànsit de
vehicles. Com a conseqüència d’açò s’incrementa la freqüència d’accidents en esta vies (recordem
que, segons un estudi realitzat per RACE en 2006, en la N-340 es troba el tram de carretera més
perillós d’Espanya) i es generen nombroses molèsties als veïns i veïnes d’estes poblacions. En canvi,
des de l’inici de la crisi, els esmentats trams de l’AP-7 han experimentat una notable reducció de la
intensitat de tràfic.
Després d’un breu debat, el Ple, per 14 vots a favor i 7 vots en contra (Partit Popular), el que
suposa la majoria absoluta tant de fet com de dret, va acordar:

Primer: Sumar-se a la reivindicació de les federacions i associacions que formen la Confederació
d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i demanar al Govern de l’Estat
Espanyol que garantisca el rescat general de la concessió de l’AP-7 en la data prevista per a la seua
extinció (2019), sense pròrroga possible, de manera que es corregisca a discriminació negativa, que
patixen les comunicacions en el nostre territori.
Segon: Comunicar l’acord a la Confederació d’Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana
(CAVE-COVA), i a les Associacions Empresarials de Riba-roja de Túria.
En l’explicació de vot, el Sr. Giner Lleó explica que la proposta no és necessària ja que les per part
de l’Administració s’ha afirmat que l’any 2019 la dita concessió ja no es va a renovar.
El Sr. Ferrer Pérez intervé assenyalant que ja s’han concedit diverses pròrrogues de la concessió,
però encara així no estarien d’acord ja que es tracta de pagar el rescat amb els diners de tots els
ciutadans.
El Sr. Caparrós Durán assenyala que des del seu grup estan d’acord d’eliminar els costos que es
deriven dels peatges, però no tenen coneixement del cost real que suposaria este tipus d’intervenció,
per la qual cosa no podrien decantar-se.
El Sr. Folgado Navarro en primer lloc felicita a Riba-roja Ràdio pel seu aniversari, i a continuació
afig que estan d’acord amb la proposta, perquè beneficia a les empreses ubicades en el municipi,
sol·licitant que no es concedisca cap pròrroga més a la dita concessió i proposa que s’hauria de crear
un impost a la contaminació amb caràcter estatal.
El Sr. Gómez Sánchez establix que considera fonamental esta proposta perquè actualment hi ha
dèficit de productivitat i competitivitat en les empreses ubicades a Riba-roja de Túria a causa de la
dificultat que comporta que s’implanten en el polígon per l’existència de peatges a l’hora de desplaçarse. A més en el punt 3 de la proposta presentada establix que afig la següent frase “ i a les
Associacions Empresarials de Riba-roja de Túria”.
El Sr. Ferrer Pérez proposa esmenar la proposta eliminant el punt 2. Afegint que dubte que este
tema dega de ser debatut en el Ple.
El Sr. Gómez Sánchez apunta que comunicarà a les Associacions Empresarials de Riba-roja de
Túria la importància que se’ls dóna per part d’alguns partits polítics i reitera la importància de la
proposta presentada.

5.- Proposta de resolució de l’equip de govern contra la corrupció. (23/2016/PGRU)
El Sr. Gómez Sánchez dóna compte de l’expedient instruït i que ha sigut dictaminat per la comissió
corresponent explicant que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista
de la Comunitat Valenciana, davant dels casos de corrupció política que estan colpejant la vida pública

i la imatge dels càrrecs electes que representem, demanda la unitat del municipalismo valencià en
contra de la Corrupció.
La corrupció suposa una amenaça per a l’estabilitat i seguretat de la societat valenciana, perjudica
les institucions i els valors de la democràcia, l’ètica i compromet el desenrotllament dels nostres
pobles. És una alifac que afecta molt negativament davant de la incomprensible realitat de què roben
els diners de tots, enfront dels que estan patint els efectes d’una crisi devastadora.
Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció, és la nostra obligació, som
servidors públics que hem de vetlar per una gestió pública responsable i d’equitat sotmesa a la Llei.
També, és la nostra responsabilitat, fomentar la cultura dels valors socials, ètics i democràtics, apartant
el model de societat que ha alimentat el mètode de la pilotada econòmica i en conseqüència, potenciar
els sistemes de control de mitjans policials, judicials, així com dels organismes encarregats de la
vigilància i inspecció de la gestió pública.
La FVMP representa a 542 Alcaldes i a 5.782 Regidors, càrrecs electes locals, que treballen i
presten els seus servicis amb dedicació i honestedat, en el seu compromís per millorar la vida dels
seus veïns i veïnes des d’una vocació de servidors públics. Una gran majoria són de xicotets municipis,
sense retribució econòmica, però amb moltes ganes de treballar pel seu poble. No obstant això, la
conducta delictiva d’uns, suposa un atropell al bon fer públic dels altres, la immensa majoria.
Les últimes notícies de corrupció afecten d’una manera molt negativa a la legitimitat de les nostres
institucions, perquè a més de la sinvergonzonería, es demostra que han fallat els mecanismes de
control dels partits i de les institucions. És el moment, no podem esperar, hem d’actuar, els
Ajuntaments som responsables de configurar una Administració íntegra, impecable i honrada.
Després d’un breu debat, el Ple, per 21 vots a favor, la qual cosa suposa la majoria absoluta tant
de fet com de dret, va acordar:
Primer. Exigir l’obligació de reposar els diners públics dels ciutadans, per aquells que han comés el
delicte.
Segon. Exigir l’actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, per a la
separació de responsabilitats i/o representació dels corruptes.
Tercer. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues
modalitats (plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc, instant a les entitats
ciutadanes al suport en les dites accions.
Quart. Exigir el compliment rigorós de la Llei en els mecanismes de control en la gestió de les
Administracions Públiques.
Quint. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra esta en tots els àmbits de la
vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per l’ètica i la dignitat.

Sext.- Defendre el nom de la Societat Valenciana, treballadora, honesta, i lamentar profundament
l’estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmés.
En l’explicació de vot, la Sra. Ruiz Esteban assenyala que des del seu grup ja s’han manifestat en
contra de la corrupció i seguiran fent-ho. Afig que cal ser rigorosos i valents condemnant qualsevol
situació il·legal i que el seu partit exigix un control molt exhaustiu contra la corrupció.
El Sr. Ferrer Pérez també està a favor de la dita proposada, sol·licitant que el punt 4 de la mateixa
siga executat per este Ajuntament, podent tindre un accés major a la informació municipal i més àgil:
no perquè hi haja corrupció actualment, sinó per a evitar que això passe.
El Sr. Caparrós Durán assenyala que la paraula corrupció ja s’ha generalitzat massa i ja hauríem
de començar a parlar d’honradesa.
El Sr. Folgado Navarro reitera les paraules del Sr. Caparrós Durán; a més explica que en cap
moment la Corporació s’ha negat a facilitar qualsevol tipus d’informació als regidors de l’oposició.
El Sr. Gómez Muñoz afig que estem davant d’una situació guanyada a pols i que tot el que es
propose fer en este tema li pareix correcte, però també afig que en cap moment s’ha prohibit l’accés a
cap document.
El Sr. Gómez Sánchez se sorprén de la sospita que se sembra per part de Riba-roja-Puede sobre
l’actual Govern i entén que se’ls està calumniant gratuïtament.
La Sra. Ruiz Esteban intervé assenyalant que, per culpa d’algunes persones, actualment els
polítics són tractats com a corruptes com quelcom generalitzat, quan no és la norma general.
La Sra. Pozuelo Martin demana a Riba-roja-Puede que deixen de posar al Govern en el punt de
mira, havent d’estar demostrant sempre la innocència ja que qualsevol pas donat és fiscalitzat, quan
l’única cosa que es fa és treballar per al bé del municipi.
El Sr. Ferrer Pérez contesta establint que en cap cas estan en contra de la labor del Govern, però
que sí que sol·liciten el poder accedir a la informació en un termini màxim de 5 dies, l’accés a les
resolucions de l’Alcaldia des del primer dia i la publicació de les factures.
El Sr. Gómez Sánchez explica que es va a potenciar la transparència i el control, admetent
propostes de millora en este sentit i assenyala que es va a firmar un Conveni de Transparència
Internacional; únicament demana temps.
El Sr. Raga Gadea afig que el grup Riba-roja-Pot està invitat a totes les reunions de l’equip de
govern i que ja han sigut invitats a formar part del mateix. Està disposat a publicar tota la documentació
que se sol·licite però no està disposat a bloquejar ni el funcionament de l’Ajuntament ni als funcionaris
amb tanta demanda d’informació.

6.-Proposta de resolució de l’equip de govern sobre celebració cerimònies civils
(22/2016/PGRU)
El Sr. Gómez Sánchez dóna compte de l’expedient instruït i que ha sigut dictaminat per la comissió
corresponent, explicant que hui en dia els mecanismes de participació poden ser molt amplis i variats,
ara bé, la participació activa no es pot crear per Llei. És necessari propiciar l’existència d’una cultura
participativa per a aconseguir una ciutadania activa i responsable. Efectivament, és ciutadà/a aquell
que té sentit de pertinença a una comunitat.
La participació ciutadana exigix formació. Això implica necessàriament l’educar al ciutadà/a en els
valors de l’ètica civil: sentiments de pertinença, valors locals i valors de la humanitat com la dignitat, la
llibertat, la igualtat, la solidaritat, la tolerància i la participació, la democràcia i la pau. Fa falta potenciar
les bones pràctiques d’estos valors perquè la societat viva amb dignitat.
D’altra banda, des del reconeixement del dret a la llibertat religiosa a través de l’oportuna Llei
Orgànica en desplegament de l’art 16 de la CE, i a conseqüència de la globalització de la societat
actual, a Espanya s’ha produït un canvi social en un curt període de temps.
Els ajuntaments, com a entitat pública que són, han de satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal, en exercici dels legítims drets que els assistixen. Per tant, s’ha d’adoptar les mesures
legislatives, administratives i de tota índole que siguen necessàries per a assegurar que els drets i
llibertats reconeguts als individus en la Declaració de drets humans i en la nostra CE siguen efectius,
sense més limitacions que les que s’imposen de conformitat amb les obligacions i compromisos
internacionals aplicables i les que determine la llei; així com garantir el degut reconeixement i respecte
dels drets i llibertats aliens i respondre a les justes exigències de la moral, de l’orde públic i del
benestar general d’una societat democràtica.
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria conscient dels drets i llibertats dels individus reconeguda en la
Declaració Universal de Drets Humans de 1948, i en la CE en els seus art 10,14 i 16, en compliment
del mandat constitucional a tots els poders públics de preservar els drets dels ciutadà/as, considera
que una de les vies adequades per a la formació de la ciutadania activa és potenciar la consciència de
pertinença al municipi de Riba-roja de Túria i, per tant, a la seua ciutadania.
Per a difondre els valors cívics de solidaritat, respecte als altres, coresponsabilitat i cohesió social i
pertinença a una comunitat, és convenient donar rellevància als moments més importants de la vida
dels ciutadà/as:
-El seu naixement, que comporta l’arribada i la seua incorporació a la comunitat de què
serà membre, i un conjunt de drets i obligacions que com a ciutadà/a li corresponen.
-Els compromisos socials que assumisca a través d’actes o canvi d’estat, la qual cosa
suposa l’assumpció d’altres obligacions i el gaudi d’altres drets propis del nou estat.
-Finalment, en la ultima fase de la vida, el reconeixement i despedida de la comunitat.

Després d’un breu debat, el Ple, per 11 vots a favor i 10 en contra (PP i Riba-roja Pot), el que
suposa la majoria absoluta tant de fet com de dret, va acordar:
Primer: L’Ajuntament brindarà als veí/as de Riba-roja de Túria un nou servici de celebració de
cerimònies civils amb un objectiu doble:
-Educar i conscienciar als ciutadans/as de la seua pertinença a la societat civil i la seua participació
activa en la societat,
-Possibilitar, dins de la pluralitat i la tolerància, la celebració de les cerimònies civils anteriorment
exposades (naixement, compromís social o canvi d’estat i reconeixement i despedida de la comunitat)
als seus ciutadans/as.
Segon.- El nou servici comprendrà l’organització i la cessió de l’espai adequat per a això.
Tercer.- L’Ajuntament de Riba-roja de Túria regularà el cerimonial i procediment necessari per a la
celebració de les cerimònies civils que sol·liciten els ciutadà/as, i per a possibilitar la constància del
compromís publique amb la societat i, si és el cas, en l’àmbit familiar. Estes cerimònies són
compatibles i independents de les cerimònies religioses.
Quart.- Per a la consecució dels objectius perseguits, aprovarà un text únic que arreplegue amb
senzillesa tots estos extrems, no sols amb l’objecte d’articular l’organització interna de la cerimònies
civils de matrimonis, acolliment cívic i exèquies o despedida de la comunitat, sinó també per a establir
clarament el lloc que correspon segons el protocol i cerimonial municipal a les persones assistents a
estos actes, així com establir les possibles dependències municipals i la regulació del seu ús amb esta
finalitat.
En l’explicació de vot, la Sra. Ruiz Esteban apunta que no creu que siga prioritari el contingut de la
moció. Hi ha acords plenaris que encara no s’han implantat per falta de temps. Extrau la sensació que
l’Ajuntament està tractant amb esta proposta portar una línia paral·lela al que fa l’Església i es pregunta
si el Regidor cobra per participar en les dites cerimònies.
El Sr. Ferrer Pérez sol·licita la paraula per al·lusions en el punt anterior i no se li ha donat, negant
que amb les seues sol·licituds de documentació estiguen bloquejant a l’Ajuntament i en relació amb la
proposta, diu que no creuen que hi haja demanda.
La Sra. Ruiz Vendrell establix que han de donar cobertura a este tipus de cerimònies, afegint que
potser no hi haja una gran demanda, però els ingressos sempre són benvinguts.
El Sr. Castillo Faus intervé apuntant que hi ha famílies que es troben en situacions particulars pel
que entén que ha d’existir un protocol que recolze eixa celebració.
El Sr. Gómez Muñoz assenyala que l’objectiu d’esta proposta és donar una resposta laica a una
potencial demanda que està en auge. Afig que els Regidors que estan alliberats no cobren.

7.- Proposta de resolució del partit popular sobre Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior
(17/2016/PGRU)
La Sra. Ruiz Esteban dóna compte de l’expedient instruït i que ha sigut dictaminat per la comissió
corresponent i explica que, d’acord amb allò que s’ha proposat per Ribarroja-Pot, s’ha inclòs la
possibilitat d’estudiar el batxillerat artístic, assenyalant que el Consell Escolar Municipal és l’òrgan de
màxima representació de la comunitat educativa d’un municipi. A través del mateix han d’impulsar-se
els projectes educatius de des dels distints àmbits d’un municipi requerisquen d’un consens i una major
participació.
Des del Partit Popular s’aposta per una educació de qualitat, i volem que els nostres veïns més
jóvens tinguen accés a tot el sistema educatiu amb la major garantia.
En este cas, volem proposar l’estudi a través del Consell Escolar municipal de la petició a la
Conselleria d’Educació de la implantació de cicles formatius tant de grau mitjà com a superior, diferents
dels oferits pel Centre Educatiu Asunción de la Mare de Déu, que és l’únic centre de secundària de la
nostra localitat que a hores d’ara té una oferta en el dit nivell educatiu.
Són molts els jóvens de la nostra localitat que han de desplaçar-se a altres centres de la nostra
província per a poder dur a terme els estudis que han triat per a la seua formació, amb els
inconvenients que això suposa.
Els dos centres de secundària de la nostra localitat ja tenen prou grau de maduresa per a poder
albergar en les seues instal·lacions major oferta educativa, i pensem que de ser sol·licitats i aprovats
per la Conselleria comptarien amb un número important d’alumnes. Però no volem que siga un tema
proposat des d’un partit polític, ha de ser estudiat i proposat des del màxim òrgan de representació de
la comunitat educativa. En el dit òrgan s’hauria d’estudiar la viabilitat, que centre seria l’adequat per a
albergar en les seues instal·lacions la dita oferta educativa, i que cicle o cicles haurien de sol·licitar-se
depenent de les eixides professionals que més èxit poden proporcionar als nostres estudiants.
Després d’un breu debat, el Ple, per 21 vots a favor, la qual cosa suposa la majoria absoluta tant
de fet com de dret, va acordar:
Primer: Traslladar al Consell Escolar municipal la proposta per a l’estudi de la necessitat de
sol·licitar la implantació de Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior, i batxiller artístic en Riba-roja.
Segon: Incloure l’anterior proposta en l’orde del dia del pròxim Consell Escolar Municipal que es
convoque, traslladant als grups municipals de tots els acords així com dels informes es realitzen en el
mateix.
En l’explicació de vot, el Sr. Ferrer Pérez destaca la importància de poder cursar els graus mitjans
i superiors també en la pública i no sols en la privada.
El Sr. Caparrós Durán està d’acord d’ampliar l’oferta d’estudis i promoure l’art.
El Sr. Castillo Faus assenyala que es tracta d’una reivindicació històrica.

El Sr. Gómez Muñoz recorda que la dita moció ja va ser presentada des del seu grup durant la
legislatura anterior.
La Sra. Ruiz Esteban intervé dient que des del seu grup també va ser reivindicat.

8.- Proposta de resolució del partit popular sobre viver d’empreses a riba-roja.
(16/2016/PGRU)
La Sra. Grau González dóna compte de l’expedient instruït i que ha sigut dictaminat per la
comissió corresponent i explica que un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Riba-roja ha
sigut i ha de continuar sent el de promoure iniciatives empresarials que incrementen l’activitat
emprenedora en el nostre municipi, impulsant accions dirigides, tant a la creació d’empreses com a la
consolidació del teixit empresarial productiu i competitiu de Riba-roja.
Riba-roja compta amb un dels Polígons Industrials més importants d’Espanya, el Polígon del
L´Oliveral, per tant disposa d’importants infraestructures empresarials i l’Ajuntament disposa
d’instal·lacions adequades per a la posada en marxa d’este ambiciós projecte, que ja compta amb la
infraestructura inicial necessària en el carrer Garelli i Pastor.
Este Viver d’Empreses o Centre de Suport a la Posada En Marxa d’Iniciatives Empresarials, va, en
principi, dirigit fonamentalment a les persones més jóvens, encara que no exclou un altre tipus de
col·lectius, ja que el més rellevant del mateix és el suport, que des de l’Ajuntament de Riba-roja se li va
a prestar a totes les persones que tinguen una iniciativa empresarial i emprenedora, amb capacitat de
generar ocupació local.
L’Ajuntament s’ha de comprometre a crear les condicions necessàries per a la posada en marxa
d’este projecte, amb capacitat aproximada per a vint projectes, sis d’ells de caràcter industrial i altres
catorze de capacitat més reduïda per a albergar empreses de caràcter tecnològic o relacionades amb
noves tecnologies, així com aquelles altres, l’activitat de les quals no requerisca de grans espais.
L’Ajuntament, a través d’este projecte, es compromet a posar a disposició de les persones
emprenedores una sèrie de servicis i d’instal·lacions, com ara:
-Un espai o instal·lació empresarial, d’acord amb la seua activitat, durant un període inicial de tres
anys, prorrogable fins a cinc, que sol ser el període més difícil per a l’empresa
-Un servici d’assessorament genèric i informació
-La formació adequada
-Servicis comuns d’atenció telefònica i personal auxiliar
-Instal·lacions complementàries i compartides per a les empreses, (sala de reunions, informàtica,
etc...)
-Accions de promoció i impuls comercial de les empreses que s’instal·len en el Viver d’Empreses.

El principal objectiu d’este projecte és el de completar el cicle de creació d’una nova empresa,
permetent que s’allotgen en les seues instal·lacions. És un espai destinat a la ubicació d’empreses de
nova creació, on a més rebran servicis d’assessorament i informació, i tot això a un cost molt reduït per
a l’empresa. Amb açò es pretén contribuir a la consolidació d’estes empreses, facilitant el seu
consolidació en el mercat durant els seus dos primers anys de vida.
El Partit popular aposta fermament pel suport a la creació d’empreses i el suport a les iniciatives
emprenedores, perquè entén que és la forma de crear ocupació local.
Després d’un breu debat, el Ple, per 10 vots a favor, 9 en contra (PSOE, EU i Compromís) i 2
abstencions (Ciutadans), el que suposa la majoria simple, va acordar:
Primer: Sol·licitar als tècnics municipals un informe d’adequació i posada en marxa del projecte en
les instal·lacions del carrer Garelli i Pastor.
Segon: Sol·licitar als tècnics municipals la redacció d’unes bases per a la seua aprovació en este
Ple, de les normes que han de regir el seu funcionament, així com la redacció de tota la documentació
que resultara necessària per a la seua final posada en funcionament.
Tercer: Que es contemple el projecte en els pressupostos de 2016 per a la seua posada en marxa
immediata.
Quart: Sol·licitar totes les possibles subvencions que des d’altres administracions públiques
puguen beneficiar el desenrotllament d’este projecte.
En l’explicació de vot, el Sr. Caparrós Durán establix que és interessant per a promoure els
nostres projectes empresarials, no obstant això, apunta que caldria buscar socis coparticipants amb
experiència, i estudiar quin seria el model adequat per a dur-ho a terme, així com l’espai on ubicar-ho.
El Sr. Folgado Navarro està d’acord amb la seua creació però el local que proposen no té
capacitat suficient per a ubicar a les empreses que es pretén, ni és el lloc més adequat i no hi ha
informe tècnic que avale l’elecció d’eixe lloc..
La Sra. Grau González apunta que s’hauria de donar seguiment a este projecte pel qual ja se’ns
va concedir una quantiosa subvenció, a més ja tenim tant el local com la disponibilitat per a això.
El Sr. Ferrer Pérez entén que és una bona idea, i que per això caldria posar-ho en marxa com més
prompte millor.

9. Proposició de Riba-roja pot sobre destí del 0,7% del pressupost municipal per a
col·laboració internacional (19/2016/PGRU).
El Sr. Ferrer Pérez dóna compte de l’expedient instruït i que ha sigut dictaminat per la comissió
corresponent i explica que proposa destinar una ajuda econòmica per a la Comissió de Cooperació al

Desenrotllament de la la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que permetria canalitzar les
ajudes de col·laboració internacional a pesar que es tracta d’una competència impròpia municipal.
Després d’un breu debat, el Ple, per 10 vots a favor i 11 en contra (PSOE, Compromís, EU i
Ciutadans), va acordar desestimar la moció presentada.
En l’explicació de vot, el Sr. Navarro Saragossa assenyala que des del seu grup estan d’acord de
realitzar cooperació internacions, però que el 0,7% els pareix una xifra excessiva.
La Sra. Ruiz Vendrell intervé apuntant el seu desacord al destinar eixa quantia a quelcom tan
ambigu com és la cooperació internacional i que s’hauria de cedir per a un projecte més concret com
és l’acolliment dels refugiats sirians ja que cal saber el destí real dels diners.
El Sr. Gómez Muñoz explica que considera que la quantitat que proposen és quantiosa i que han
consignat per al nou pressupost 30.000 euros a fi de destinar-los a ajuda als refugiats.
El Sr. Ferrer Pérez accepta l’esmena a la seua proposició, fixant la xifra en 50.000 euros, a part
dels 30.000 ja consignats.
El Sr. Raga Gadea afig que hi ha un informe d’intervenció en què s’assenyala les autoritzacions
que cal demanar i els requisits que cal complir per a efectuar subvencions d’este tipus.

10. Proposició de Ciutadans per a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (20/2016/PGRU).
La Sra. Ruiz Vendrell dóna compte de l’expedient instruït i que ha sigut dictaminat per la comissió
corresponent i explica que l’article 47 de la Constitució Espanyola disposa que "Tots els espanyols
tenen dret a disfrutar d’una vivenda digna i adequada. Els poders públics promouran les condicions
necessàries i establiran les normes pertinents per a fer efectiu este dret, regulant la utilització del sòl
d’acord amb l’interés general per a impedir l’especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues
que genere l’acció urbanística dels ens públics".
El dit article, està contingut en el Capítol III, títol I de la Constitució Espanyola, sota la rúbrica
delsprincipis rectors de la política social i econòmica "No. es tracta per tant d’un dret directament
invocable davant dels poders públics i tribunals de justícia, sinó de principis que han d’informar la
legislació positiva, la pràctica judicial i l’actuació dels poders públics.
En paraules del Tribunal Constitucional, màxim intèrpret de la nostra carta magna, "...el article 47
constituïx un "mandat" o directriu constitucional que ha d’informar l’actuació de tots els poders públics
en l’exercici dels drets constitucionals" (F.J. 2n STC 152/1988, de 20 de juliol).
A més de la regulació constitucional del dret a la vivenda i el seu abast, cal tindre en compte un altre
factor qual és la realitat socioeconòmica d’Espanya. Els recents estudis respecte d’això, revelen que
Espanya és el segon país d’Europa per percentatge d’habitants, on els seus ciutadans viuen en un
immoble de la seua propietat (prop d’un 80% d’habitants a finals de 2013).

La vivenda concentra la major part de l’estalvi de les famílies i es transmet de generació en generació
per via de donacions o d’herència, per la qual cosa es fa aconsellable eliminar qualsevol tipus de trava
a les dites transmissions. Màximament si es té en compte l’actual situació econòmica i la greu crisi que
ha provocat que un gran nombre de ciutadans no puga accedir a la vivenda, arribant a un seriós risc
d’exclusió social.
Sent com hem dit, que les vivendes es transmeten de generació en generació i en un gran nombre
d’ocasions ho fan per via d’herència a favor dels fills o descendents, una de les traves amb què es
troben els ciutadans és la fiscalitat que va lligada al dit tipus de transmissions. Per això és aconsellable
l’esforç dels poders públics per a reduir al màxim la càrrega tributària lligada al dit tipus de
transmissions.
En l’àmbit estatal, ens trobem amb que la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
(LIRPF), preveu distints mecanismes per a afavorir este tipus de transmissions. Així, l’article 33.3.b) de
la LIRPF disposa que "no hi ha guany o pèrdua patrimonial, entre altres: b) En ocasió de transmissions
lucratives –llija’s gratuïtes- per causa de mort del contribuent". Per la seua banda, l’article 33.4.b) de la
mateixa norma, disposa que "Estaran exemptes de l’Impost els guanys patrimonials que es posen de
manifest: En ocasió de la transmissió de la seua vivenda habitual per majors de 65 anys o per
persones en situació de dependència severa o de gran dependència de conformitat amb la Ley de
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència".
En l’àmbit dels tributs estatals cedits a les comunitats autònomes, la Llei de l’Impost sobre Successions
i Donacions (LISD), preveu igualment una reducció del 95%, per als supòsits de transmissió de la
vivenda habitual del causant, amb un límit de 122.606,47 euros per cada contribuent de l’impost. Així,
l’article 20.2.c) de la Llei 29/1987 de l’ISD, disposa que "Del mateix percentatge de reducció -95%-,
amb el límit de 122.606,47 euros per a cada subjecte passiu i amb el requisit de permanència
assenyalat anteriorment, gaudiran les adquisicions "mortis causa" de la vivenda habitual de la persona
morta, sempre que els drethavents siguen cònjuge, ascendents o descendents d’aquell, o bé parent
col·lateral major de seixanta-cinc anys que haguera conviscut amb el causant durant els dos anys
anteriors a la defunció".
Este tipus de reducció ha sigut millorat en l’àmbit de la Comunitat Autònoma Valenciana i, actualment,
l’article 10. Un.c) de la Llei 13/1997 de la Generalitat Valenciana, disposa que "En les adquisicions de
la vivenda habitual del causant, s’aplicarà, amb el límit de 150.000 euros per a cada subjecte passiu,
una reducció del 95 per 100 del valor de la dita vivenda, sempre que els drethavents siguen el cònjuge,
ascendents o descendents d’aquell, o bé parent col·lateral major de seixanta-cinc anys que haguera
conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció, i que l’adquisició es mantinga
durant els cinc anys següents a la defunció del causant, llevat que morira l’adquirent dins d’eixe
termini".
Per tant, cal afirmar que tant en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques com en
l’àmbit de l’Impost sobre Successions i Donacions, els poders públics han establit mecanismes

adequats per a reduir o eliminar la càrrega tributària relacionada amb la transmissió de la vivenda
habitual dels ciutadans.
Queda perquè per analitzar si en l’àmbit local i, més concretament, pel que fa a l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), també coneguda com "plusvàlua
municipal", hi ha algun mecanisme per a mitigar la càrrega tributària que es genera en el cas de
transmissió de la vivenda habitual, dins del grup familiar i en ocasió de les transmissions per causa de
mort –successió-. I això tenint en compte que no hi ha cap mecanisme per a reduir el dit gravamen en
la vigent Ordenança Fiscal del municipi de Riba-roja de Túria.
Atenent a la regulació continguda en les Ordenances Fiscals d’altres municipis, cal afirmar que sí que
hi ha el dit tipus de mecanismes, per la via de l’establiment de bonificacions a la quota tributària de
l’IIVTNU. Així, cal citar com a exemple la regulació continguda en distints municipis pròxims com ara La
Pobla de Vallbona, Manises o València.
Sent interés d’este grup polític la reducció de la càrrega tributària en concepte d’IIVTNU, en els
supòsits de transmissió de vivenda habitual d’immobles que constituïsquen la vivenda habitual de qui
la transmet o vaja a constituir-la per a qui l’adquirisca, s’ha elaborat una estimació de l’impacte que
suposaria la instauració d’una bonificació en l’impost, en cada transmissió realitzada, per a distints
tipus de vivenda (unifamiliars i pisos), en les distintes zones del municipi i per a un període màxim de
permanència (20 anys), amb els valors cadastrals del sòl en l’actualitat. S’adjunta com Annex I.
Per tot això,
Després de d’un breu debat, el Ple per 11 vots a favor i 10 vots en contra (PP i Riba-roja Pot), el que
suposa majoria absoluta tant de fet com de dret, va acordar:
Primer: Introduir en l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IIVTNU una bonificació en la quota tributària
de l’impost, d’acord amb el següent text normatiu:
"BONIFICACIÓN EN LA QUOTA:
1.- Tindran dret a una bonificació de la quota de l’impost, els increments de valor que es
manifesten per causa de mort, en els supòsits de transmissió d’immobles que constituïsquen la
vivenda habitual del causant o la vagen a constituir per a l’adquirent, o per la constitució o transmissió
de drets reals de gaudi o limitadors de domini que recauen sobre la mateixa vivenda habitual del
causant.
Tindran dret a la dita bonificació els descendents i adoptats, cònjuges i ascendents i adoptants.
La bonificació aplicable, en virtut del que disposa este apartat, dependrà del valor del sòl de la
vivenda habitual del causant, segons l’escala següent:
a) Bonificació del 95% de la quota per a valors del sòl inferiors o iguals a 12.020,24 €.
b) Bonificació del 50% de la quota per a valors del sòl superiors a 12.020,24 € i inferiors o iguals a
24.040,48 €.

c) Bonificació del 25% de la quota per a valors del sòl superiors a 24.040,48 €.
2. Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota de l’impost, en tot cas i amb independència
del valor cadastral del sòl, els increments de valor que es manifesten com a conseqüència de la
transmissió d’immobles que constituïsquen la vivenda habitual del causant o la vagen a constituir per a
l’adquirent, o per la constitució o transmissió de drets reals de gaudi o limitadors de domini que
recauen sobre la mateixa vivenda habitual del causant, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a
favor dels descendents, adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants, quan formen part d’una unitat
familiar que tinga la condició de família nombrosa, segons la normativa aplicable.
Per a l’aplicació d’esta bonificació, el contribuent haurà d’ostentar a la data de rèdit de l’impost, el
títol de família nombrosa expedit per l’òrgan competent de la Generalitat Valenciana, de l’Estat o
d’altres comunitats autònomes, i sempre que la suma de la base liquidable general i de la base
liquidable de l’estalvi del contribuent no podrà ser superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a
45.000 euros, en tributació conjunta, segons l’última declaració de l’IRPF presentada en la data del
rèdit.
Així mateix, tindran dret a esta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a
l’obtenció del títol de família nombrosa a la data del rèdit de l’impost, hagen presentat, amb anterioritat
a aquella data, sol·licitud davant de l’òrgan competent per a l’expedició del dit títol. En este cas, si es
denegara la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d’ingressar la quantitat indegudament
bonificada, junt amb els corresponents interessos de demora.
Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per
categories es determinaran d’acord amb el que establix la Ley 40/2003, de 18 de novembre, de
Protecció a les Famílies Nombroses.
Esta bonificació no s’addicionarà a la bonificació prevista en el punt 1 anterior.
3.- Les presents bonificacions s’aplicaran d’ofici si dels dades aportades es poguera deduir el dret
a disfrutar d’ella.
No obstant podrà efectuar-se la seua sol·licitud per part de l’interessat en el mateix termini de sis
mesos prorrogables per altres sis a què es referix l’article 17.2.b) de la present Ordenança, o una
vegada notificada la liquidació, en el termini de reclamació de la liquidació practicada.
En tot cas, per a tindre dret a la bonificació, l’adquirent deurà en tot cas mantindre la adquisició de
l’immoble la quota del de la qual IIVTNU haja sigut bonificada durant els 4 anys següents, llevat que
morira dins d’eixe termini. De no complir el requisit de permanència referit, haurà de pagar-se la part de
l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els
interessos de demora.
4.- S’entendrà per vivenda habitual, als efectes d’esta bonificació, la que complisca els requisits
següents:
-Per al transmetent:

-Que tinga la dita condició i haja sigut declarada com a tal als efectes previstos en la normativa de
l’IRPF.
-Per a l’adquirent:
-Que vaja a constituir la seua residència habitual durant almenys 4 anys. No obstant això, la
vivenda manté caràcter de "habitual" quan, a pesar de no haver transcorregut el dit termini, es
produïsca la defunció del contribuent o concórreguen altres circumstàncies que necessàriament
exigisquen el canvi de domicili (matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la
primera ocupació, canvi d’ocupació, etc.).
-Que l’ocupe en un termini de 12 mesos, comptats a partir de la data d’adquisició.
La vivenda no perdrà el caràcter d’habitual en cas de defunció del contribuent o quan concórreguen
altres circumstàncies que necessàriament impedisquen l’ocupació de la vivenda."
El Sr. Folgado Correa establix que no considera acceptable modificar una ordenança en un mateix
exercici en dos ocasions, apuntant a més que s’ha copiat la taula que figura per al cas de l’Ajuntament
de València, amb la consegüent diferència de valors cadastrals.
El Sr. Hernández Carrizosa explica que a finals del 2015 ja es va aprovar una ordenança en què
es disminuïa l’import a pagar pel dit impost i afig que seria convenient fer un estudi sobre el cost
econòmic ja que influïx en el càlcul de la Regla del Gasto per a l’exercici següent.
El Sr. Ferrer Pérez exposa que no està d’acord a eliminar un impost que equilibra les rendes més
altes amb les més baixes.
La Sra. Ruiz Vendrell intervé subratllant que la bonificació únicament s’aplicaria en cas de
transmissió de vivenda habitual.

11. Informe de gestió de l’Equip de Govern.
El Sr. Folgado Navarro explica la gestió de l’equip de govern en relació amb les actuacions dutes a
terme en matèria de foment d’ocupació:
El Sr.. Ferrer Pérez sol·licita que estos informes es realitzen en la Comissió Informativa a fi de
poder establir un debat i realitzar preguntes ja que eixe és el fonament de la mateixes.
El Sr. Castillo Faus explica la gestió de l’equip de govern en relació amb les actuacions dutes a
terme en matèria d’educació, explicant allò que s’ha ocorregut amb la col·locació de banderes no
oficials i retraient l’actuació de regidors de l’oposició en les xarxes socials ja que es va tractar d’una
errata sense cap intencionalitat política.
La Sra. Ruiz Esteban respon que allò que s’ha publicat en les xarxes socials respecte a la bandera
que figurava en l’exposició del “ninot” es va fer sense anomenar a ningú en concret.

El Sr. Raga Gadea indica que estos informes es tractaran en la Comissió Informativa
corresponent.

12. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia compreses des de 202/2016 a 463/2016.
El Sr. Hernández Carrizosa dóna compte de la RA 512/2016 de 7 de març relativa a la liquidació
per al seu coneixement immediat pels membres de la Corporació.
La Sra. Argandoña López en relació amb la RA 202 pregunta per què es realitza la dita modificació
de crèdit; respecte la RA 262 demana aclariment sobre l’obertura de l’expedient administratiu; sobre la
RA 287 sol·licita aclariment sobre el contracte d’estudi de sonometría de REVA; de la RA 288 pregunta
per què es deixa sense efecte el procés de constitució de la borsa de treball d’agent de policia local;
sobre la RA 355 pregunta per què es contracta un telefonista en REVA si actualment en plantilla hi ha
telefonistes que realitzen altres funcions; sobre la RA 357 demana aclariment del per què es va deixar
esgotar la bossa de monitors; sobre la RA 362 sol·licita que se li aclarisca la situació al gener del
conductor contractat temporalment; sobre la 409 pregunta en què es basa l’inconvenient sobre la
nòmina de febrer; i sobre la 429 demana aclariment sobre el lloguer d’un local per al depòsit de
vehicles.
El Sr. Raga Gadea contesta respecte a la RA 262 que es va obrir l’expedient el 8 de febrer i
respecte a la RA 429 que es tracta d’un magatzem pertanyent a un veí en què es depositen els
vehicles de la policia mentres estiguen en el local del CIG. Respecte a la resta de preguntes es
contestaran per escrit.
El Sr. Ferrer Pérez pregunta si l’elecció dels membres de tribunals ha sigut efectuada per mitjà de
sorteig tal com es va acordar en el Pacte de l’Ateneu; també pregunta pels embargaments en les
subvencions a persones amb renda garantida i per l’eliminació de bossa de policia, , i, respecte de les
resolucions, s’interessa per la RA 306 en relació amb el preu del contracte que són 60.000 euros ja
que eixe és el límit perquè es tracte d’un contracte pel qual no cal realitzar oferta pública i sobre la RA
455 sobre el destí dels vehicles elèctrics adquirits.
El Sr. Hernández Carrizosa contesta respecte a la RA 306, que el dit cost es va proposar per a
agilitzar tràmits i que s’han presentat 4 empreses i respecte a la RA 455 afig que es tracta d’un error ja
que són els mateixos cotxes que es van destinar per a Servicis Socials.
La Sra. Ruiz Vendrell sol·licita aclariment sobre les RA següents: 219 en relació amb el procés de
constitució de la bossa de subaltern; RA 250 en relació amb el nomenament del tribunal per al procés
constitució de la bossa de subaltern; RA 262 en relació amb l’expedient de l’operació taula; RA 284
relativa a la reclamació dels treballadors contractats temporalment; RA285 en relació amb un contracte
d’interinitat, pregunta sobre en quin moment es pretén cobrir la plaça; RA 369 i RA 401 relativa al sou
del cap de policia accidental així com de la RA 410 i RA 461.

13. Donar compte de l’informe de fiscalització de les obligacions d’informació sobre els
contractes formalitzats en els exercicis 2012-2013 per part de la Sindicatura De Comptes.
El Sr. Hernández Carrizosa dóna compte del dit informe i respecte a les mesures a adoptar
assenyala:
-Respecte a l’observació a): que es va a contractar amb una plataforma que permet el segellat de
temps d’exposició dels anuncis en el perfil del contractista per a complir allò que s’ha preceptuat en
l’art. 53.3 del TRLCSP i que ja es publiquen en la plataforma les licitacions.
-Respecte a l’observació c): que l’únic contracte que va haver de ser publicat segons l’art. 29 del
TRLCSP és el de subministrament d’aigua potable i ja va ser objecte d’inspecció i anàlisi en l’auditoria
parcial que va dur a terme la Sindicatura de Comptes l’any 2015.

Urgència.- Aprovació expedient de modificació de crèdits número 12/2016 davall la modalitat de
suplement de crèdits (162/2016/AC).
Sotmesa la urgència a votació, s’acorda la inclusió en l’orde del dia per 21 vots a favor, la qual
cosa significa la majoria absoluta tant de fet com de dret.
El Sr. Hernández Carrizosa explica la moció.
Resultant que, per mitjà de Providència de data 7 de març de 2016, s’ha incoat expedient de
modificació del pressupost per mitjà de suplement de crèdits finançats amb el romanent líquid de
tresoreria per a gastos generals procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015.
Vistos els informes emesos per la Intervenció municipal que consten en l’expedient amb números
67/2016 i 68/2016, de data 7 de març de 2016.
Considerant el que disposa l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-y el 36.1-c) del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenrotlla el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos;
Després d’un breu debat, el Ple, per 21 vots a favor, la qual cosa suposa la majoria absoluta tant
de fet com de dret, va acordar:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient 12/2016 de modificació de crèdits per mitjà de
suplements de crèdits finançats amb el Romanent de Tresoreria per a Gastos Generals, el resum del
qual és el següent:

Aplicación

Descripción

Créditos

Suplemento

Créditos

Progr.

Económica

151

600.00

iniciales
Compra de
Terrenos

115.000,00

de crédito
879.340,77

finales
994.340,77

SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà a la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l’esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant del Ple de la
Corporació.
TERCER.- Que es done compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es
formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en el cas que no es presenten, l’acord provisional
s’elevarà automàticament a definitiu.
QUART.- L’acord d’aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits haurà
de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació jurisdiccional.
QUINT.- De l’expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà una còpia
a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seua remissió al Butlletí
Oficial de la Província.
Sobre este punt no es van produir intervencions.

Urgència.-Moció conjunta relativa a la inclusió d’arbres en el catàleg d’interés local.
(26/2016/PGRU)
Sotmesa la urgència a votació, s’acorda la inclusió en l’orde del dia per 21 vots a favor, la qual
cosa significa la majoria absoluta tant de fet com de dret.
El Sr. Hernández Carrizosa explica la moció.
Després de la reunió de la Comissió de l’Arbratge realitzat el 4 de Març de 2016 i havent acordat
actualitzar el catàleg d’arbres d’interés local tal com establix l’Ordenança Municipal de Protecció de
l’Arbratge d’Interés Local de 2 de novembre de 2004 en l’article 8c.
Per a això i amb la finalitat d’adequar la dita actualització a la Llei 4/2006 de Patrimoni Arbori de la
Comunitat Valenciana s’adjunten les memòries descriptives (fitxes d’inventari de patrimoni monumental
versió 201) elaborades pel Tècnic de Jardineria i Paisatge i el Tècnic de medi ambient en col·laboració
amb el CIEF (Centre d’Investigació i Estudis Forestals).
Vist que en esta actualització es té en compte la protecció que, a través de l’Ordenança Municipal
de Protecció d’Arbratge d’Interés Local, es va aprovar per al Plàtan del Mas de Traver (7 de novembre

del 2005) i tres exemplars de la pinnada de Traver (6 de novembre de 2006) així com les dades que
per a la protecció genèrica del Pi pinyer de Porxinos prenguera el CIEF el 23 de novembre del 2012.
Després de la confirmació de les dades el 2 de març del 2016 per Ricardo Barberá Soriano (CIEF)
són susceptibles de protecció genèrica per la Conselleria competent al mig ambient (Llei 4/2006 de
Patrimoni Arbori Monumental art. 3.3. i 4) els següents exemplars, per a la seua inclusió en el Catàleg
d’Arbres Monumentals de la Comunitat Valenciana:
1.
Pi del Mas de Porxinos amb número d’inventari 1961 (Veure fitxa 1 de la memòria
descriptiva)
2.
Plàtan del Mas de Traver a què es té previst donar d’alta amb el núm. d’identificació 707
(veure fitxa 2 de la memòria descriptiva)
3.

Xop negre I del Mas de Traver (veure fitxa 3 de la memòria descriptiva)

4.

Xop negre II del Mas de Traver (veure fitxa 4 de la memòria descriptiva)

5.

Palmera datilera de l’Av. de la Pau (veure fitxa 5 de la memòria descriptiva)

6.

Palmera canària del Mas de Mompó I (veure fitxa 6 de la memòria descriptiva)

7.

Palmera canària del Mas de Mompó II (veure fitxa 7 de la memòria descriptiva)

8.

Palmera canària del Mas de Mompó III (veure fitxa 8 de la memòria descriptiva)

9.

Palmera datilera del Mas de Mompó (veure fitxa 9 de la memòria descriptiva)

10. Washingtònia del Mas de Mompó (veure fitxa 10 de la memòria descriptiva)
11. Palmera datilera del Mas de SAN Antoni de Poio (veure fitxa 11 de la memòria
descriptiva)
Així mateix es proposa per a la seua inclusió en Catàleg d’Arbres Monumentals d’Interés Local els
següents exemplars per protecció expressa del M.I. Aj. de Riba-roja de Túria, propietari dels mateixos,
en referència a l’article 6 de la Llei 4/2006 de Patrimoni Arbori de la Comunitat Valenciana:
1.

Pi pinyer del Mas de Traver I (veure fitxa 12 de la memòria descriptiva)

2.

Pi pinyer del Mas de Traver II (veure fitxa 13 de la memòria descriptiva)

3.

Pi pinyer del Mas de Traver III (veure fitxa 14 de la memòria descriptiva)

4.

Pi pinyer del Mas de Traver IV (veure fitxa 15 de la memòria descriptiva)

5.

Pi pinyer del Mas de Traver V (veure fitxa 16 de la memòria descriptiva)

6.

Pi pinyer del Mas de Traver VI (veure fitxa 17 de la memòria descriptiva)

7.

Pi pinyer del Mas de Traver VII (veure fitxa 18 de la memòria descriptiva)

8.

Pi pinyer del Mas de Traver VIII (veure fitxa 19 de la memòria descriptiva)

9.

Pi pinyer de´l’Ermita de Traver I (veure fitxa 20 de la memòria descriptiva)

10. Pi pinyer de´l’Ermita de Traver II (veure fitxa 21 de la memòria descriptiva)
11. Til·ler del Maldonado (veure fitxa 22 de la memòria descriptiva)
12. Pi carrasc del Maldonado I (veure fitxa 23 de la memòria descriptiva)
13. Pi carrasc del Maldonado II (veure fitxa 24 de la memòria descriptiva)
14. Pi carrasc del Maldonado III (veure fitxa 25 de la memòria descriptiva)
15. Casuarina del Mas de Mompó (veure fitxa 26 de la memòria descriptiva)
Per tot això i en previsió que els citats exemplars puguen aparéixer en el Catàleg d’Arbres
Monumentals i Singulars de la Comunitat Valenciana, la revisió del qual està prevista de forma
imminent amb motiu del desé aniversari de l’aparició de la Llei 4/2006, es té a bé
Després d’un breu debat, el Ple, per 21 vots a favor, la qual cosa suposa la majoria absoluta tant
de fet com de dret, va acordar:
Primer: Aprovar la inclusió en el catàleg d’arbres d’interés local els citats anteriorment, tal com es
descriuen en la memòria descriptiva adjunta,
Segon: Comunicar este acord a la Conselleria competent al mig ambient als efectes establits en
l’art. 6 de la Llei 4/2006.
El Sr. Ferrer Pérez manifesta que també s’haurien de catalogar els que són de domini privat i el Sr.
Hernández Carrizosa contesta que catalogar els de domini públic és més immediat i que els privats
costarà més temps.
El Sr. Alcalde agraïx el treball efectuat pels tècnics sol·licitant que es facilite a tots el catàleg
corresponent.

Urgència.- Ampliació del termini de tramitació de l’expedient per a la resolució de l’adjudicació
del PAI de la unitat d’execució VELLA 6. (159/2016/AC)
Sotmesa a votació, s’acorda la inclusió en l’orde del dia per 20 vots a favor i amb l’absència de la
Sr. Ruiz Esteban, la qual cosa significa la majoria absoluta tant de fet com de dret.
La Sra. Pozuelo Martín explica la moció que literalment diu:
“ I.- acord plenari de 14 de desembre de 2015 es va resoldre el recurs de reposició presentat per
VALVELLA NOU SL. , es va acordar retrotraure l’expedient a la seua fase d’audiència iniciant
novament el procediment de resolució per a l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a la
mercantil VALVELLA NOU S.L. de la unitat d’execució VELLA 6.

II.- Adoptat l’acord d’inici del procediment, es va procedir a notificar a l’urbanitzador, a l’avalador i
als propietaris afectats, concedint-los un termini de vint dies per a presentar al·legacions.
III.- Intentada la notificació a tots ells, la mateixa no s’ha pogut practicar respecte a determinats
propietaris, per la qual cosa, en compliment del que establix l’art. 59.4 de la Llei 30/92 modificada per
la Llei 4/1999, s’ha procedit a realitzar la notificació per mitjà de la seua publicació edictal.
IV.- Havent-se produït la publicació en el BOE de 22 de febrer de 2016, estos propietaris poden
presentar al·legacions fins al 16 de març de 2.016.
Es fa així necessari, acollint-se a allò que s’ha estipulat en l’article 42.6 de la Llei 30/92, que
l’òrgan competent per a resoldre, en este cas el Ple de l’Ajuntament, acorde l’ampliació del termini
màxim de resolució i notificació, per un termini addicional de tres mesos més.
V.- Vist l’informe de l’Arquitecte Municipal de data 2 de març, respecte de la necessitat d’ampliació
del termini de tramitació de l’expedient de resolució del PAI de la Unitat d’Execució "VELLA 6".
FONAMENTS DE DRET
- Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l’Activitat
Urbanística (LRAU) i, subsidiàriament, el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP).
- Els articles 42.2, 42.3, 42.6 i 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Per tot això,
Després d’un breu debat, el Ple, per 21 vots a favor, la qual cosa suposa la majoria absoluta tant
de fet com de dret, va acordar:
Primer: Ampliar, per un termini addicional de tres mesos, el termini màxim de tramitació de
l’expedient corresponent a la resolució de la condició d’agent urbanitzador a la mercantil VALVELLA
NOU, S.L. en la Unitat d’Execució VELLA 6,
Segon: Notificar el present acord d’ampliació de terminis a les parts interessades, amb indicació
que contra el mateix no podrà interposar-se cap recurs.

14. Precs i preguntes
El Sr. Folgado Correa pregunta sobre la incidència de la regularització cadastral del 2016, així com
sobre l’aportació de l’Estat en el 2016.
La Sra. Grau González pregunta sobre si era reglamentari l’uniforme de la policia local que
portaven en la mitjana marató donada la seua falta de visibilitat.
El Sr. Navarro Saragossa pregunta sobre el cost de la mitjana marató.

La Sra. Argandoña López pregunta per què no es va convocar taula política junt amb les taules
sindicals.
El Sr. Giner Lleó pregunta per què la cartellera només està en valencià.
La Sra. Noguera Puchol pregunta per què es continua treballant en la pedrera si es va desestimar
la sol·licitud de seguir amb els treballs de la seua explotació; volen saber com s’està executant la
sentència 457/2013 relativa a la RPT; i afig que el seu grup renúncia al privilegi de tindre pòlissa de
vida i accidents.
El Sr. Alcalde contesta com s’està duent a terme l’execució de la sentència, informant de les
reunions mantingudes amb els treballadors i les actuacions pressupostàries.
El Sr. Ferrer Pérez pregunta si en el programa de ràdio on participa l’Alcalde poden participar
altres grups i sol·licita que la representació dels òrgans col·legiats siga modificada i que s’incloga com
a punt en la pròxima Junta de Portaveus. El Sr. Alcalde contesta que el programa s’anomena “agulla
directa” i que contesta a les preguntes que se li fan i que, si no s’emet, tampoc té problema ja que no hi
ha una altra intenció.
La Sr. Ruiz Vendrell pregunta per què la web de l’Ajuntament només està en valencià. Li
responen que també està en castellà.
El Sr. Castillo Faus en resposta a la pregunta del Sr. Giner Lleó aclarix que ell no està en contra
del castellà. Així mateix contesta a la pregunta del cobrament de 2 € als estudiants per a anar al teatre
en el sentit que es va acordar així amb la direcció.
Per l’Alcadía s’exposa que la resta de preguntes es contestaran per escrit.
I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les 21:45
hores, de la qual cosa –com a Secretari- certifique.

