ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 9 de setembre de 2013
Lloc: Saló d’Actes de l’Ajuntament
Data: 9 de setembre de 2013
Hora: 13:00
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENTE: El senyor Francisco Tarazona Zaragozá
REGIDORS ASSISTENTS:
Nom i Cognoms
SALVADOR SILVESTRE LARREA
MARIBEL DELGADO VILA
MARíA JOSÉ RUÍZ ESTEBAN
JAVIER MORENO COLL
CRISTINA VÁZQUEZ TARAZONA
BEATRIZ CORCOLES NAVARRO
JOSÉ VICENTE TARAZONA CAMPOS
JOSÉ LUIS FOLGADO CORREA
RAQUEL ARGANDONA LÓPEZ
FRANCISCO JOSE FERRIOLS GIMENO
ROBERTO RAGA GADEA
ANA LUJÁN TARIN
JOSÉ LLUÏU LÓPEZ GALDÓN
SILVIA GUERRERO CÁNOVAS
JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ CARRIZOSA
RAQUEL ORELLANO GÓMEZ
RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ
CARMEN FOLGADO TERESÍ
RAFAEL GÓMEZ MUÑOZ
BERNAT GARCÍA SEVILLA
Regidors absents:
Cap.
Secretària: Senyora Nieves Barrachina Lemos
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de l’Ajuntament, el
dia 9 de setembre 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 Saragozá, 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.

Acta de data 1-7-2013
Comença el sr. Alcalde preguntant si algun membre de la Corporació ha de fer alguna
observació a l’acta de la sessió anterior.
No havent-hi observacions i sotmesa a votació , l’acta va ser aprovada El Ple per majoria
absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado,
Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, Srs/as, Raga,
Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE el Sr. García de Coalició
Compromís i Sr. Alcalde i amb l’abstenció dels i els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV.
PART RESOLUTIVA:
1.

PROPOSTA D’ACORD: ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ
INFORMATIVA

Comissió Inf. de Servicis Socials, Seguretat Ciutadana i Participació Ciutadana
1.1.- 786/2013/AC_ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ RECURS CONTRACTACIÓ
CENTRE DE DIA
RESOLUCIÓ RECURS CONTRACTACIÓ CENTRE DE DIA
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- Per Dn. JOSE TORTAJADA BALAGUER, en representació de l’empresa CENTRE
DE DIA BONESTAR-FUNDACIÓN PER A LA PROTECCIÓ EL DESENROTLLAMENT I E
PROGRÉS, es va presentar el passat 19 d’agost recurs de reposició contra el Plec de Clàusules
administratives particulars i contra l’anunci de licitació.
SEGON.- Els motius en què es funda tal recurs són dos. D’una banda, la discrepància entre el
plec i l’anunci quant al termini d’exposició pública. I, en segon lloc, l’incompliment de
l’ordenament jurídic per l’exigència de classificació.
TERCER.- L’interessat no sol·licita l’adopció de cap mesura cautelar.
FONAMENTS DE DRET.PRIMER.- Respecte del primer dels motius del recurs, encara que en efecte, existisca
discrepància en els terminis d’exposició pública de l’anunci de licitació, és la veritat que, com el
propi recurrent reconeix, la Clàusula vint-i-setena del plec atorga prevalença al propi plec en
casos de discrepància, per la qual cosa queda així resolta la diferència. D’altra banda, no es
produïx perjuí ni indefensió per a cap possible licitador, per quant es podria interpretar la
qüestió de la manera més favorable per a l’interessat.
SEGON.- Respecte a l’exigència de classificació, a este funcionari no li cap cap dubte respecte
a la necessitat de classificació de l’empresari, com a mode de comprovar la solvència tècnica i
econòmica, així com la seua capacitat, personalitat, i la resta de circumstàncies previstes en el
LCSP. Tot això, en virtut del que disposen els art. 65 en relació amb el 10 del TR de la LCSP,
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aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. És més, l’annex II del dit T.R.,
inclou els servicis socials entre els contractes de servicis de l’art. 10 del mateix text legal.
El propi Informe 33/10 de la Junta Consultiva de Contractació argumenta la consideració dels
contractes de gestió de servicis com a contractes de servicis i subjectes a l’exigència de
classificació a partir d’una determinada quantia, no tenint sentit que després d’argumentar
durant tot l’informe tal necessitat, acabe concloent el contrari, en un exercici de contradicció.
TERCER.- Pel que es referix a la impossibilitat d’exigir la classificació per falta d’existència de
grup específic per a servicis socials, l’Informe de la J.C.C.A. acompanyat al recurs es basa en la
llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, hui en dia derogada per l’apartat 1 de la
Disposició derogatòria única del R.D. Legislatiu 3/2011, del qual la Disposició transitòria
quarta. determinació dels casos en què és exigible la classificació de les empreses, disposa
literalment:
"L’apartat 1 de l’article 65, quan determina els contractes per a la formalització dels quals és
exigible la classificació prèvia, entrarà en vigor d’acord amb el que s’establisca en les normes
reglamentàries de desplegament d’esta llei, per les quals es definisquen els grups, els subgrups
i les categories en què es classificaran eixos contractes, i continuarà vigent, fins llavors, el
paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 25 del text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
No obstant això, no serà exigible la classificació en els contractes d’obres de valor inferior a
350.000 euros."
L’article 25 que cita esta Disposició transitòria quarta diu textualment:
1. En els contractes del sector públic podran incloure’s qualssevol pactes, clàusules i
condicions, sempre que no siguen contraris a l’interés públic, a l’ordenament jurídic i als
principis de bona administració.
El que no pot sostindre’s és la inaplicació de la llei per falta de desplegament reglamentari, quan
la pròpia llei establix el mecanisme en el supòsit de tal absència de desenrotllament.
Vist l’informe del Vicesecretari, així com el dictamen de la Comissió Informativa,
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP, el Sr. García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde i amb l’abstenció dels Srs/as, Raga,
Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/sa Folgado i Gómez
d’EUPV es va adoptar l’acord següent:
Primero.- Desestimar el recurs interposat per Dn. JOSÉ TORTAJADA BALAGUER, en
representació de l’empresa CENTRE DE DIA BONESTAR-FUNDACIÓN PER A LA
PROTECCIÓ EL DESENROTLLAMENT I EL PROGRÉS, contra el Plec de Clàusules
administratives particulars i contra l’anunci de licitació, confirmant l’acord recorregut.
Segundo.- Notificar el present a l’interessat amb oferiment dels recursos procedents.
2. PROPOSTA D’ACORD: ASSUMPTES NO DICTAMINATS PER COMISSIÓ
INFORMATIVA
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2.1 ACORD RELATIU A LA INICIACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVICI
CENTRE DE DIA
Sent un punt no inclòs en l’orde del dia i considerant el que establix l’art. 83 del ROFRJCL, se
sotmet al Ple la declaració d’urgència. Sotmesa a votació, el Ple per unanimitat de tots els seus
membres la va acordar passant a continuació al fons de l’assumpte en els termes següents:
4.1.- 820/2013/AC_ACORD RELATIU INICIACIÓ EXPTE. CONTRACTACIÓ
PROCEDIMENT OBERT PER A LA GESTIÓ DEL SERVICI CENTRE DE DIA
Vist que el Ple de 18 de juliol de l’actual va acordar aprovar l’expedient i convocar procediment
de contractació de LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVICI PÚBLIC DE CENTRE DE
DIA, PER PROCEDIMENT OBERT, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
Vist que, segons certificació expedida pel Vicesecretari, no es van presentar ofertes durant el
termini concedit a este efecte.
Vist que per la Regidor Delegada de l’Àrea es va proposar iniciar nou procés per a la
contractació de LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVICI PUBLIQUE DE
CENTRE DE DIA, PER PROCEDIMENT OBERT, DIVERSOS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ.
Vist que donades les característiques del servici es considera més adequat el PROCEDIMENT
OBERT, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
Vist que es va emetre un informe d’Intervenció remetent-se a un seu anterior sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del Pressupost
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist que es va emetre Informe per Vicesecretaria remetent-se a un seu anterior sobre la
Legislació aplicable, el procediment que s’ha de seguir i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Vist que es va redactar i va incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte.
Vist que es va realitzar per l’Interventor la retenció de crèdit oportuna i va emetre Informe
d’Intervenció de fiscalització de l’expedient.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que establix l’article 110 i
en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i vist l’informe favorable de la
Vicesecretaria.
El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP, el Sr. García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde i amb l’abstenció dels Srs/as, Raga,
Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i amb el vot en contra dels Srs/sa
Folgado i Gómez d’EUPV va adoptar l’acord següent:
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PRIMER. DECLARAR DESERTA la licitació per a la concessió de la gestió del CENTRE DE
DIA, convocada per acord plenari de 18 de juliol passat.
SEGON. Aprovar l’expedient de CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ
DEL SERVICI PUBLIQUE DE CENTRE DE DIA, PER PROCEDIMENT OBERT,
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
TERCER. Autoritzar el gasto per un valor estimat de 3.158.750,00 € més IVA, per deu
anualitats, la qual cosa dóna un total de 3.285.100,00 euros IVA 4% inclòs, i CONVOCAR EL
PROCÉS DE LICITACIÓ.
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte del servici.
QUINT. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de Contractant anunci de
licitació, perquè durant el termini de QUINZE dies naturals puguen presentar-se les ofertes
que s’estimen pertinents.
SEXT. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant.
2.1.- 788/2013/AC_ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ EN ESTE MUNICIPI DE
CONTRACTAR OBRA PAVIMENTACIÓ CAMI PLA DE TOCHAR, DEL PLA CAMINS
RURALS 2013. PCR 2013
Donada compte de les noves Directrius per a la gestió de Plans Provincials d’Obres i
Servicis, aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua Sessió de 19 de desembre de
1991, i modificades per acord de 24 de novembre de 1993, i que s’apliquen a la gestió del PCR de
2013y més en concret de la Directriu II.3 (pàgina 8) en la que es conté LA DELEGACIÓ en els
Municipis de la Província de la contractació de les obres, amb l’obligació que pels Ajuntaments
es faça constar expressament l’acceptació d’esta delegació per acord plenari municipal.
Estudiades les diferents alternatives sobre l’execució de l’obra "PAVIMENTACIÓ CAMI
PLA DE TOCHAR", Pla Camins Rurals 2013.
Vist l’escrit de Diputació de València de data 08/08/2013.
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres adopte el següent, ACORD:
1.- Acceptar la delegació en este Municipi per a contractar l’obra mencionada
anteriorment, i continguda en la Directriu II.3 de les aprovades pel Ple de la Corporació
Provincial en data 24 de novembre de 1993.
2.- Comprometre’s a l’exacte compliment de les Directrius que es mencionen, en el procés
d’execució de les obres.
3.- Aprovar la Memòria Valorada de data 17 de gener de 2013 i anomenar Director Tècnic
de les Obres a D. Javier Vidal Olmos.
3. PROPOSICIONS
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PROPOSTA
D’ACORD:
INFORMATIVA

ASSUMPTES

DICTAMINATS

PER

COMISSIÓ

Comissió Inf. d’Educació, Noves Tecnologies, Parcs i Jardins
3.1.- 53/2013/PGRU_MOCIÓ PSOE PER A AFAVORIR L’INTERCANVI DE
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER A PAL·LIAR L’EFECTE DELS
RETALLS EN LES BEQUES
MOCIÓ PER A AFAVORIR L’INTERCANVI DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL
ESCOLAR PER A PAL·LIAR L’EFECTE DELS RETALLS EN LES BEQUES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Els retalls pressupostaris imposats pel Govern del Partit Popular han suposat un descens sense
precedents en les condicions d’escolarització que s’ha materialitzat en la reducció, desaparició
en alguns casos, de les ajudes per a llibres, material escolar, transport i menjadors.
Davant d’esta situació, molts municipis, centres educatius i associacions de pares i mares
d’alumnes, han optat per posar en marxa accions destinades a impulsar sistemes de reutilització
de llibres i distribució de material escolar.
Per això, des d’este Ple Municipal instem que s’impulsen i recolzen estes iniciatives, assumint
així, des de l’Administració Local, segons la seua capacitat i infraestructura, l’ajuda a famílies
amb majors problemes econòmics. Esta iniciativa serà més eficaç si té un caràcter participatiu,
per al que ha de comptar amb les associacions de pares i mares i els centres educatius del
municipi.
Amb l’objecte d’ajudar a aquelles famílies amb menys recursos en l’inici de curs escolar i
buscant esmenar les reduccions pressupostàries, així com l’enduriment de les condicions per a
obtindre una beca o ajuda,
El Ple, per unanimitat de tots els seus membres, ACORDA:
Primer.- Proposar com a primer punt de l’orde del dia en el pròxim Consell Escolar Municipal
la consulta de coordinar amb un projecte únic i igual per a tots els Centres eduativos sobre banc
de llibres o seguir cada centre amb el seu projecte.
Dur a terme la decisió acordada pel Consell Escolar Municipal.
Comissió Inf. de Patrimoni, Turisme, Foment Econòmic i Comerç
3.2.- 51/2013/PGRU_MOCIÓ EUPV. EN DEMANDA d’UN PACTE SOCIAL PER
l’EMPLEO I LA COHESIÓ SOCIAL.
A/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d'EUPV en
ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ EN DEMANDA d’UN PACTE LOCAL PER l’EMPLEO I LA COHESIÓ SOCIAL
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EXPOSICTÓ DE MOTIUS
l’Ajuntament, com a institució pública, és Administració mes propera a la ciutadania, així doncs
te Obligació de vetlar pels interessos de tots i tots.
Ara mateix la preocupació mes important i urgent de la població en general, és Atur i tota la
problemàtica social que arrossega. Els xifres són preocupants i encara que dónes d'altres
administracions s'han iniciat propals d'actuació, estes no poden tindre èxit, sense comptar amb
un recolzament local, participatiu, consensuat i amb el suport inequívoc del propi Ajuntament.
El problema és greu i és nostre, i la solució passa obligatòriament, per unir esforços a nivell
local, contant amb tots els grups socials que vulguem participar, associacions, grups polítics,
sindicats, agència de desenvolupament, etc, sense excloure a ningú.
Igual que l'atur no mira ideologies, ni connotacions especifiques en els persones afectades, la
ciutadania necessita i demana, que davant d'un problema d’esta magnitud, no és quedem
mirant el melic, i treballem junts, apartant altres interessos.
El pacte és sense dubte el punt de partida, si no per a la solució total, al menys per a reduir la
taxa, i minimitzar els conseqüències que Atur està causant en els famílies del nostre municipi.
Pensem que d’esta manera és puga incidir mes positivament, en propals mes innovadors i reals,
en unes anàlisis mes complet del teixit econòmic i laboral, amb un estudi mes ample dels
recursos locals, empresarials, de ma d'obra, de noves oportunitats, etc.
A mes a mes, el Pacte, implica un impuls necessari en el positivisme individual i col'lectiu, en la
cooperació, i la implicació d'un conjunt mes ample de la societat local, mes pròxim i molt mes
resolutiu, significa la possibilitat d'aprofitar tots els oportunitats locals.
Per tot I'exposa't, i sense |llevar el protagonisme que puga tindre en esta matèria, un futur
Gonsell Econòmic isocialal Municipi, demanem al Ple Aprovació dels següents acords:
1. Redacció i aprovació d'un Pacte Local per l'ocupació i la cohesió social, almenys fins acabar
esta legislatura, i amb la intenció de ser prorrogat.
2. Establir una partida pressupostària, extraordinària i urgent per al seu finançament.
3. Convocatòria immediata de tots els organitzacions locals convidant a la participació i
redacció del Pacte.
Sotmesa a votació la següent moció, no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
Comissió Inf. d’Hisenda, Sanitat i Mitjans de comunicació
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3.3.- 50/2013/PGRU_MOCIÓ EUPV CONTRA ELS MESURES ANUNCIADES PEL
MINISTERI DE SANITAT
A/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d'EUPV en
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ CONTRA ELS MESURES ANUNCIADES PEL MINISTERI DE SANITAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els tractaments de reproducció assistida (inseminació artificial, fecundació in vitro...) estaran
vetats a parelles de lesbianes i a dons solteres a la sanitat pública. La cartera comuna bàsica de
serveis que està definint el Ministeri de Sanitat dels reservats només per "parelles integrades
per un home i una dóna" i sempre que hi hagi problemes de fertilitat. Així ho recull la proposta
de la ministra de Sanitat, Ana Mate, que dimarts 23 juliol va discutir en Consell Interterritorial
de Salut. S'estableix que els tractaments de reproducció assistida s'aplicaran "als parelles" que
compleixen, a mes, altres criteris: la dóna no pot ser major de 40 anys (per inseminació
artificial amb semen de la parella) i l'home de 50; i no poden tenir en comú cap fill sa. A mes, si
algun membre de la parella és va esterilitzar voluntàriament o te problemes per complir el
tractament per raons de salut o causa del seu entorn social seran exclosos.
El text remés per Sanitat als comunitats autònomes, i elaborat pel grup de treball que defineix la
cartera bàsica de serveis, també defineix l'esterilitat com la "absència d'assoliment d'embaràs
després de 12 mesos de relacions sexuals amb coit vaginal sense ús de mètodes anticonceptius".
Este requisit obligaria els lesbianes a mantenir relacions sexuals amb homes. O als que no tenen
parella, a buscar una per concebre.
Decisions d’este tipus, anunciades per la ministra de Sanitat Ana Mate, vulneren el dret
fonamental i constitucional d'igualtat de tots els persones, així com atempta contra
el Sistema Sanitari Universal, a mes de portar connotacions ideològiques sobre el concepte
de família i sobre l'orientació sexual. Ens$ trobem davant d'una discriminació sanitària per
l'opció sexual i familiar.
Els comunitats que populatxet oferir esta prestació a dons sols o lesbianes, fora dels criteris
establits per la nova cartera bàsica de serveis, podran seguir fent-ho, però només si demostren
que tindran pressupost suficient per fer-ho. Una cosa que amb la conjuntura econòmica actual
és quan menys complicat.
l’Organització Mundial de la Salut ja ha admés que la salut no només és absència de malaltia,
sinó que està relacionada amb posar al servei dels ciutadans els tècniques que els permetin
desenvolupar els seus problemes vitals. Especialment, en un país amb greus problemes de
natalitat que en un futur serà un dels mes envellits del màs.
Segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut) «La salut és un estat de complet benestar físic,
mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties.» La cita procedeix del Preàmbul
de la Constitució de l'Organització Mundial de la Salut, que va ser adoptada per la Conferència
Sanitària Internacional, celebrada a Nova York del 19 de juny al 22 de juliol de 1946, signada el
22 de juliol de 1946 pels representants de 61 Estats (Official Rècords of the World Health
Organization, Núm. 2 , p. 100), i va entrar en vigor el 7 d'abril de 1948. La definició no ha estat
modificada dónes de 1948.
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1.
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, manifesta el seu refús a excloure de la reproducció
assistida a dons lesbianes o que decideixen tindre un fill sense parella.
2.
Exigim la dimissió de la ministra Ana Mate per estes mesures discriminatòries contra els
drets dels dons solteres, lesbianes i bisexuals.
3.
Traslladar els acords:
Al president del Govern.
A la ministra de Sanitat.
Als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.
Sotmesa a votació la següent moció, no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
Comissió Inf. de Servicis Públics, Dona, Transport i Comunicació Viària i Règim Jurídic
3.4.- 52/2013/PGRU_MOCIÓ CM COMPROMÍS DE REBUIG A LA REFORMA
ELÈCTRICA I DE SUPORT ALS ENERGIES RENOVABLES.
BERNAT GARCIA I SEVILLA, amb DNI 22549196L, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
COMPROMÍS EN el a]UNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA, A Empara d'allò previst la Llei
Reguladora dels Bases de Règim Local, el Decret 2568/1986 i el 568/1986 i Reglament
d'Organització i Funcionament del Govern i de l'Administració de ajuntament de Riba-roja de
Túria (BOP 23/3/2Ot2) presenta al Ple de la Corporació la següent
MOCIÓ de Rebuig a la reforma elèctrica i de suport als energies renovables
El passat 13 de juliol de 2013, el Butlletí Oficial de estat publicava el "Reial Decret-Llei 9/2013
pel que s'dopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric", que
va entrar en vigor a l'endemà.
l’esmentat decret suposa una reforma que, amb Excusa dãcabar a Anomenat dèficit tarifari,
només beneficia Oligopoli dels grans empreses productors d'energia elèctrica convencional i,
per contra, perjudica directament els consumidors, d'una banda, i els empreses d'energia
renovable, d'una altra.
Efectivament, el Decret preveu un nou augment del preu de la llum del 3,2 % per al mes d'gost,
que calç afegir al de l'1,25 % produit este mes, i preveu noves pujades per al darrer trimestre de
l'any.
No sembla tampoc que vaja a aprofitar per a incentivar Estalvi ja que la reforma inclou un canvi
en l'estructura de la factura de la llum, augmentant en un 127 % el preu de la potència (la part
fixa que no depén del consum) i disminuint la part variable (l'energia consumida).
Així mateix, la reforma energètica "penalitza" Autoconsum ja que l'esborrany de Reial Decret
sobre autoconsum que ha estat enviat a la Comissió Nacional d'Energia introdueix l'anomenat
"peatge de suport" que establirà el govern segons evolucione I'autogeneració elèctrica. És a dir,
a mes autoconsum, mes peatge, tal i com demanen els grans companyies per compensar els
seues possible pèrdues. A l'esborrany, este nou peatge suposa que, inicialment, el consum de

9

l'energia generada pels particulars és pagarà un 27 % mes car que el consum convencional, a
banda d'altres rrlesures clarament coercitives.
Però, amb tot, és el sector dels energies renovables qui mes patirà els efectes d'esta reforma i,
amb ell, l'esperançä d'un canvi en l'actual model energètic cap un altre mes eficient
mediambientalment; En efecte, el RDL 9/2013 deroga el RD 1578/2008 de retribució de la
producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica, mesura que ja és va
iniciar amb el RDL 1/2012 que suprimia els primes als energies renovables, de cogeneració i
residus, i que està sent estudiat actualment pel Tribunal Constitucional, atesa la seua possible
inconstitucionalitat. Així, el govern de l'estat ha canviat els regles del joc a Establir un màxim
del 7,5 % de rendibilitat en la inversió, amb caràcter "retroactiu", la qual cosa suposarà el
tancament de moltes insubordinacions termosolars, incapaços de continuar finançant la seua
inversió, a banda de la pèrdua de llocs de treball i l'abandonament d'una incipient a posta pels
energies renovables.
En resum, esta reforma energètica augmenta el preu de la llum al consumidor, desmotiva
l'estalvi, penalitza l'autoconsum i ofega el sector dels energies renovables.
El Ple per unanimitat de tots els seus membres, S’ACORDA:
Primer.- l’Ajuntament de Riba-roja de Túria manifesta el seu rebuig al Reial Decret-Llet 9/2013,
de mesures per a l'estabilitat financera del sistema elèctric, i a l'esborrany de Reial Decret sobre
autoconsum.
Segon.- Lljuntament de Riba-roja de Túria declara el seu convenciment en la necessitat de
mesures d'estalvi energètic i l'aposta decidida pel foment dels energies renovables, per la qual
cosa és reconeix l'esforç realitzat per establir energia en l'ámbit de la il·ltre.luminació i s'acorda
realitzar un catàleg d'actuacions d'estalvis energètic en instal.lacions municipals.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i als
portaveus del Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats.
3º PART D’INFORMACIÓ I IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de la núm. 1592 a la 2091/2013
Pel Sr. Alcalde es va donar compte de les resolucions de la 1592 a la 2091/2013
El Ple es va donar per assabentat.
4º PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes que tractar pel Sr. President s’alça la sessió sent les 16:00 hores
del que com a Secretària, done fe.
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