ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EL
DIA 14 de gener de 2019
Lloc: Saló d’Actes de l’Ajuntament
Data: 14 de gener de 2019
Hora: 17:30
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe

Partido Popular

Ciudadanos

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós 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 Sánchez

Dª Raquel Argandoña López
D.Santiago Navarro Zaragoza
Dª. Paula Badía Lanáquera

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafael Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Puchol

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Regidors absents: Cap
Actua com a Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de l’Ajuntament, el
dia 14 de gener de 2019, sent les 17:30 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 Robert Raga Gadea, assistit de la Secretària Ylenia Díaz Morán.
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 de dates 3 i 28 de desembre de 2018.
Acta núm. 15, convocatòria ORDINÀRIA de data 03/12/2018.
Acta núm. 16, convocatòria EXTRAORDINÀRIA I URGENT de data 26/12/2018.
Comença el sr. Alcalde preguntant si algun membre de la corporació ha de fer alguna
observació a les actes referenciades. No havent-hi observacions i sotmeses a votació, van ser
aprovades per unanimitat dels presents:

A l’inici del punt núm. 2 s’incorpora el Regidor de Compromís, Sr. Castillo Faus.
2.- 11/2019/GEN, INICI EXPTE PREU JUST FINCA REGISTRAL 11544
ASSUMPTE: INICI EXPEDIENT DE PREU JUST DE LA FINCA REGISTRAL 11544, PROPIETAT DE
JOSE MARIA TARAZONA GINÉS I ELISA TARAZONA GINÉS, AFECTADA PER LA
CONSTRUCCIÓ DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Per mitjà d’Acta de Cessió d’Ús de Terrenys, de data 28 de gener de 1998, SRA Elisa Ginés
Oltra va autoritzar a l’Ajuntament de Riba-roja a disposar del lliure ús de 3.271 m2 aproximadament
dels terrenys de la finca registral 11544, per a construcció d’un camp de futbol, reservant-se els drets
d’aprofitament urbanístic en el Sector Urbanitzable Calvari.
Segon.- En data 5 de novembre de 2013, D. Jose María Tarazona Ginés va sol·licitar la fixació del
preu just de la finca 11544. A la vista de la titularitat en comú i proindivís de la referida finca, i
considerant que la Llei d’Expropiació Forçosa assenyala que l’expedient expropiatori serà únic en els
casos en què l’objecte de l’expropiació pertanga en comunitat a diverses persones, l’Ajuntament de
Riba-roja va requerir en diverses ocasions a l’interessat perquè aportara el consentiment a la
sol·licitud d’expropiació de la copropietària, SRA Elisa Concepció Tarazona Ginés, per a manifestar la
seua intenció d’adherir-se a la sol·licitud presentada.
Tercer.- El Ple, en sessió celebrada el 6 de febrer de 2017, va acordar desestimar l’expropiació
parcial de la parcel·la, sent que no es va aportar la documentació requerida per a la tramitació d’un
expedient expropiatori únic.
Quart.- A la vista dels fets, D. Jose María Tarazona Ginés va interposar recurs contenciósadministratiu contra el dit acord plenari. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de València va
dictar, en data 21 de març de 2018, sentència núm. 104/17, en la que (i) s’estimava el recure
presentat, (ii) anul·lava l’acord plenari del 6 de febrer de 2017, i (iii) declarava l’obligació de
l’Ajuntament de Riba-roja a fixar el preu just amb audiència prèvia de tots els copropietaris de la
referida finca.
Quint.- L’interessat, D. Jose María Tarazona Ginés, ha presentat en data 15 de juny de 2018, escrit
en este ajuntament sol·licitant que s’acorde el següent:
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1. Iniciar l’expedient de fixació del preu just
2. Tindre per formulada la valoració d’esta part en 1.308.400 €, corresponent al 50% propietat
d’esta part la quantitat de 654.200 €.
3. Transcorreguts tres mesos des d’esta sol·licitud sense que l’Ajuntament em notifique la seua
acceptació, o bé, el seu full d’apreuament contradictori, esta part es dirigirà al Jurat Provincial
d’Expropiació Forçosa.
Sext.- Vist l’informe conjunt de la secretària general i de l’Arquitecta municipal de data 2 de gener de
2019.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Segons l’article 104 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, els propietaris poden anunciar a
l’Ajuntament el seu propòsit d’iniciar l’expedient de preu just, que haurà de dur-se a terme per
ministeri de la llei si transcorren altres dos anys des del dit anunci.
Segon.- Havent-se ocupat efectivament la parcel·la, les funcionàries que subscriuen consideren
procedent adoptar l’acord per a l’inici del procediment expropiatori.
Tercer.- La Legislació aplicable és la següent:
—Els articles 24 i següents de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre Expropiació Forçosa.
—Els articles 24 i següents del Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa aprovat per Decret de 26
d’abril de 1957.
—Els articles 34 i següents del Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana aprovat per Reial
Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre.
—El Reglament de valoracions de la Llei de Sòl aprovat per Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre.
Quart.-.La fixació del preu just es tramitarà com a peça separada, que s’iniciarà amb un extracte de
les actuacions practicades per a la fixació per mutu acord del preu d’adquisició, així com del resultat
del mateix; i contindrà la descripció exacta del bé concret que haja d’expropiar-se.
El procediment que s’ha de seguir és el següent:
A. En el cas que el propietari manifeste la seua disconformitat amb la valoració que consta en
l’expedient o el Ple no accepte el preu proposat pel propietari o en el termini de quinze dies no
s’arribara a un acord, l’Administració, en virtut del que disposa l’article 29 de la Llei de 16 de
desembre de 1954 sobre Expropiació Forçosa, requerirà als propietaris perquè, en termini de vint
dies, a comptar del següent al de la notificació, presenten Full d’Apreuament, en la que es concrete el
valor en què estimen l’objecte que s’expropia, podent adduir quantes al·legacions estimen pertinents.
[La valoració haurà de ser forçosament motivada i podrà estar avalada per la firma d’un Pèrit, els
honoraris de la qual hauran d’acomodar-se a les tarifes que aprove l’Administració, sent sempre estos
gastos per compte dels propietaris].
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B. Presentada el Full d’apreuament, s’emetrà un informe pels Servicis Tècnics Municipals i
Intervenció i es remetrà al Ple, que haurà d’acceptar o rebutjar la valoració en el termini de vint dies.
En el cas d’acceptar-la, s’entendrà definitivament el preu just; en el cas de rebutjar-la, l’Administració
estendrà Full d’Apreuament municipal fundada del valor de l’objecte de l’expropiació, que es notificarà
al propietari, el qual, dins dels deu dies següents, podrà acceptar-la o rebutjar-la fent les al·legacions
oportunes.
C. Si el propietari rebutja el preu fundat oferit per l’Administració, es remetrà l’expedient de preu just al
Jurat Provincial d’Expropiació.
D. El Jurat d’Expropiació, a la vista dels Fulls d’Apreuament formulades pels propietaris i per
l’Administració, decidirà executòriament sobre el preu just que corresponga als béns o drets objecte
de l’expropiació.
E. Esta resolució es notificarà a l’Administració i al propietari en virtut de l’article 35.2 de la Llei de 16
de desembre de 1954 sobre Expropiació Forçosa.
En este cas es considera complit el tràmit de declaració d’utilitat pública o interés social i de
necessitat d’ocupació amb l’aprovació del projecte d’obres i l’execució de les mateixes, i innecessari
el tràmit d’informació pública d’ambdós declaracions per quant la propietària, en l’acta subscrit en el
seu moment, va acceptar l’ocupació de la parcel·la.
Quint.- D. Jose María Tarazona Ginés s’ha dirigit al Jurat d’Expropiació Forçosa per a sol·licitar la
determinació de preu just de la reserva d’aprofitament de la finca registral 11544, en execució de la
Sentència núm. 104/17, segons l’escrit rebut pel Jurat Provincial d’Expropiació, de data 6 de
novembre de 2018, en el que es concedix tràmit d’audiència a este Ajuntament perquè remeta una
còpia de l’expedient que s’haguera instruït com a Peça Separada de Preu just i formule les
al·legacions oportunes.
Sext.- De conformitat amb la Llei de 16 de desembre de 1954 d’Expropiació Forçosa, la competència
per a establir el preu just correspon a l’Administració expropiant, en este cas, l’Ajuntament de Ribaroja de Túria. L’expedient de preu just es passarà al Jurat Provincial d’Expropiació en el cas de no
existir acord entre el propietari i l’administració.
Sèptim.- A la vista de la sentència 104/17, del Jutjat del Contenciós Administratiu número 9 de
València, este Ajuntament té l’obligació de fixar el preu just de la referida finca amb audiència prèvia a
tots els copoprietarios de la finca. El tràmit per a això haurà de ser el següent:
a) Acord plenari relatiu a l’inici de l’expedient expropiatori
b) Tràmit d’audiència a tots els copropietaris de la finca perquè es pronuncien sobre la voluntat
d’adherir-se a la sol·licitud d’expropiació i la seua conformitat amb la valoració de part presentada.
c) Acordat l’inici de l’expedient, procedirà continuar amb el procediment establit en la Llei
d’Expropiació Forçosa. A la vista de la valoració presentada per l’interessat, l’Administració
l’acceptarà o rebutjarà en el termini de 20 dies. En cas de ser rebutjada, l’Administració estendrà full
d’apreuament contradictòria, notificant-la als interessats, els que, dins dels 10 dies següents podran
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acceptar o rebutjar-la. En este últim cas, si els propietaris rebutjaren el preu oferit per l’Administració,
es passarà l’expedient al Jurat Provincial d’Expropiació.
Per tot això,
El Ple, finalitzat el debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Iniciar peça separada de fixació del preu just respecte a l’expedient d’expropiació de la
finca registral núm. 11544, els titulars del qual en comú i pro indivís són D. Jose Maria Tarazona
Ginés i SRA Elisa Concepció Tarazona Ginés
SEGON.- Requerir als propietaris perquè, en termini de vint dies, a comptar del següent al de la
notificació, presenten Full d’Apreuament, en la que es concrete el valor en què estimen l’objecte que
s’expropia, podent adduir quantes al·legacions estimen pertinents. Donant-se audiència als dos
copropietaris en compliment d’allò que s’ha fixat pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 9 en
Sentència 104/2017.
TERCER.- Una vegada presentada el Full d’Apreuament pels propietaris remeta’s al Departament
d’Urbanisme perquè s’informe pels Servicis Tècnics Municipals.

Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/1359
3.- 5593/2018/GEN, PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ADHESIÓ AL PACTE VALENCIÀ
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA.
ANTECEDENTS DE FET
El 21 d’octubre del 2015, Les Corts Valencianes van aprovar la creació d’una comissió—
posteriorment subcomissió— d’estudi per a l’eradicació de les violències de gènere amb la finalitat
d’impulsar un pacte autonòmic contra la violència que patixen les dones i per la igualtat de gènere. Un
treball reflexiu, participat per i dialogat amb la societat civil i les persones expertes tant en la
legislació, les carències i els problemes derivats de la seua aplicació, com en la conceptualització de
la violència masclista. Un treball, l’Informe sobre l’estudi de les violències masclistes a la Comunitat
Valenciana i per a la creació d’un pacte autonòmic contra la violència que patixen les dones i per la
igualtat de gènere, conclòs el 7 de juliol de 2017 per unanimitat i fora de tota confrontació partidista,
que servix com a base del dit pacte. El 10 d’abril de 2017, la Generalitat va convocar les persones
representants dels partits polítics, agents econòmics i socials, universitats, entitats feministes,
col·lectius de dones supervivents, tercer sector, Mitjans de comunicació, cossos de seguretat,
Administració de Justícia i al conjunt de les administracions públiques valencianes per a treballar en el
Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista. Un pacte basat en el consens, en el treball
de la subcomissió de Les Corts i de diferents taules de treball de la Vicepresidència i de la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el marc de la Convenció sobre l’eliminació de tota forma de
discriminació contra la dona (CEDAW); el Conveni d’Istanbul, especialment contra la tracta de dones i
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xiquets i xiquetes amb fins d’explotació sexual; la Declaració Universal dels Drets Humans; i les
competències pròpies de la Comunitat.
El Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista interpel·la a les diferents parts que
intervenen en ell perquè assumisquen i desenrotllen 293 compromisos i mesures concretes per a
combatre la violència masclista i treballar per una societat basada en la cultura de la no-violència, la
igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens i que respecte la diversitat i els Drets Humans, per a
desenrotllar les mesures i accions en els pròxims 5 anys.
El Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista s’estructura en cinc eixos, 21 objectius i
293 mesures concretes que tenen l’objectiu de transformar la societat i eradicar les violències contra
les dones. És una aposta per la intel·ligència col·lectiva i l’empatia contra la violència masclista i les
desigualtats, una suma de compromisos i voluntats, de mesures i d’accions concretes que cada una
de les persones i institucions que intervenim ens comprometem a desenrotllar per a eradicar totes les
formes de violència cap a les dones.
En este sentit, l’Ajuntament proposa adoptar els objectius que s’exposen en el dit Pacte i dins dels
quals s’integren diferents accions assumibles per l’Ajuntament , com són:
-Sensibilització amb perspectiva de gènere amb disseny universal com a ferramenta de prevenció de
tota la societat.
-

Formació obligatòria específica en gènere per a les persones treballadores públiques i promoure
la formació en la resta de professionals que intervenen en l’atenció integral a les dones víctimes
de violència de gènere i als seus fills i filles.
Fomentar i reforçar el teixit social i comunitari preventiu de les desigualtats i la violència
masclista.
Garantir l’alternativa residencial a les dones víctimes de violència de gènere i en situació
d’exclusió social per a desenrotllar una vida lliure i independent.
Garantir una vida independent per mitjà de polítiques de redistribució de la riquesa, com els
ingressos mínims, i polítiques d’inserció sociolaboral a les dones víctimes de violència de gènere.
Combatre la discriminació i l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral.
Promoure la coeducació, la convivència i la gestió de les emocions des d’edats primerenques,
així com les habilitats socials, de comunicació i Resolució de conflictes per a l’equilibri entre
l’esfera pública i privada, reproductiva i productiva, i la raó i les emocions.
Generar noves formes de relacionar-se personalment, socialment, políticament i laboralment més
igualitàries i saludables.
Promoure els valors de les noves masculinitats per a generar nous referents d’hòmens i la
reeducació i reinserció dels agressors masclistes.
Garantir la coresponsabilitat i la reorganització justa dels usos del temps.
Garantir una contractació pública responsable i foment de la responsabilitat social corporativa,
amb empreses que disposen de plans d’igualtat, clàusules socials per a combatre la feminització
de l’empobriment i plans d’inserció sociolaboral de dones víctimes de violència de gènere.
Atenció i recuperació integral de les dones víctimes de violència de gènere i dels seus fills i filles.
Fomentar el treball en xarxa entre els recursos institucionals, del tercer sector i el teixit associatiu
de dones i feminista com a instrument preventiu i rehabilitador.
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-

Cooperació i coordinació intrainstitucional i interinstitucional.
Condemna i rebuig institucional davant de qualsevol cas de violència masclista.
Redefinir i enfortir l’Observatori de Publicitat No Sexista i promoure l’espai comunicatiu valencià
com a ferramenta para de construir els rols de gènere tradicionals i estereotipats perpetuats a
través dels Mitjans de comunicació, publicitat i cultura.
L’Administracióblindarà els recursos materials, personals i econòmics, i garantirà l’augment de la
dotació pressupostària necessària per a poder desenrotllar i implementar els objectius anteriors.

FONAMENTS DE DRET
Actualment es compta amb un marc normatiu que reconeix legalment la igualtat entre dones i hòmens
i la lluita contra la violència de gènere.
Ja la nostra Constitució proclama en la seua articulat la igualtat com a valor superior de l’ordenament,
en l’article 14 s’anuncia la no-discriminació per motius de naixement, raça, sexe o religió, opinió o
qualsevol altra condició social personal o social.
Així mateix en l’article 15 es diu que totes les persones tenim dret a la vida i a la integritat física i
moral, sense que, en cap cas, podem ser sotmeses a tortura ni a penes o tracte inhumà o degradant.
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en el seu art.10.3, diu que l’actuació de la
Generalitat se centrarà primordialment entre altres àmbits en la igualtat de drets d’hòmens i dones en
tots els àmbits, en particular en matèria d’ocupació i treball; protecció social contra la violència,
especialment de la violència de gènere.
La igualtat de gènere i la lluita contra la violència de gènere formen part dels drets humans, tots i totes
naixem iguals en dignitat i drets siga quin siga la nostra nacionalitat, color o posició social o
econòmica, com va afirmar Nacions Unides en 1948 en la Declaració Universal de Drets Humans.
La vinculació dels poders públics amb la violència de gènere es reconeix primer en l’àmbit
internacional en 1979 en la Convenció per a l’Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la
dona, en l’article 3 establix la necessitat d’articular mesures per part dels poders públics en totes les
esferes: política, econòmica, social i cultural, per a assegurar el ple desenrotllament i avanç de la
dona.
En 1993, en la Conferència Mundial dels Drets Humans, es reconeix, de manera explícita, que els
drets de les dones, són drets humans, i que els Estats tenen obligació de protegir-los, promoure’ls i
garantir-los, incloent-hi el dret a viure lliures de violència.
La Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, de 1995, identifica la violència de gènere com una de
les àrees prioritàries i exigix als governs a nivell nacional i internacional que assumisquen els
compromisos d’acció per a previndre i eliminar totes les formes de violència contra les dones i les
xiquetes.
En l’àmbit europeu, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, reconeix que tota persona té
dret a la vida, a la seua integritat física i psíquica i a la seua llibertat i seguretat.
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Al nostre país, ja en la Constitució espanyola, l’article 9.2 assenyala que li correspon als poders
públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu, i dels grups en què
s’integra, siguen reals i efectives, i remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua
plenitud.
Però és a partir de 2003, quan comencen a traslladar-se les recomanacions dels organismes
internacionals per a propiciar una resposta global a la violència que patixen les dones.
La Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre dones i hòmens, arreplega un
articulat des de l’art.33 al 43, en el que s’establixen les actuacions que han de promoure les
administracions públiques valencianes per a lluitar contra la violència de gènere.
Així mateix, la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere,
en la que reconeix que la violència de gènere constituïx un dels atacs més flagrants a drets humans
com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació, proclamats en la Carta Magna i
que els poders públics no poden ser aliens a això.
D’altra banda, la llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima del delicte, naix amb l’objectiu
d’oferir des dels poders públics una resposta el més àmplia possible, no sols jurídica sinó també
social, a les víctimes, no sols reparadora del dany en el marc d’un procés penal, sinó també
minimizadora d’altres efectes traumàtics en el moral que la seua condició pot generar, tot això amb
independència de la seua situació processal.
En línia amb la normativa europea en la matèria i amb les demandes que planteja la nostra societat,
pretén, partint del reconeixement de la dignitat de les víctimes, la defensa dels seus béns materials i
morals i, amb això, els del conjunt de la societat, aglutinant, en un sol text legislatiu el catàleg de drets
de la víctima, d’un costat traslladant les Directives de la Unió Europea en la matèria i, d’un altre,
arreplegant la particular demanda de la societat espanyola.
En la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, es fixa
novament, com a criteri d’actuació dels poders públics, l’adopció de mesures necessàries per a
l’eradicació de la violència de gènere, la violència familiar i totes les formes d’assetjament per raó de
sexe.
A esta llei, li va seguir la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència
sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en la que es conceptualitza la violència contra
les dones des d’una perspectiva més àmplia, anant més enllà de la relació de parella, com fixa el
cridat Conveni d’Istanbul, que des de 2011 fixa el camí en el marc internacional per a l’eradicació de
la violència de gènere, i que reconeix la violència contra la dona com una violació dels drets humans i
com una forma de discriminació, considerant responsables als Estats si no responen de manera
adequada.
Basant-se en el que antecedix.
El Ple, finalitzat el debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 14 vots a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 3 de Riba-roja Pot) i 7 abstencions del PP, va
acordar:
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PRIMER: Assumir les accions integrades en els objectius a aconseguir des de l’Ajuntament de Ribaroja en un termini de 5 anys.
SEGON: Aprovar l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista
TERCER: Publicar l’acord d’adhesió al Pacte en la pàgina Web de l’Ajuntament.
Durant el debat es presenta esmena pel Grup Municipal Popular que es reproduïx a
continuació:
“PROPOSTA D’ESMENA De l’ACORD RELATIU A L’ADHESIÓ AL PACTE VALENCIANO
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Vista la proposta d’adhesió al Pacte Valencià contra la violència de gènere, el grup municipal del
Partit Popular, proposa la següent esmena de modificació basant-se en els fets següents:
-

En la proposta de l’acord per a l’adhesió al Pacte Valencià, apareixen incorporats una seria
d’accions concretes que serien assumides per la Corporació actual i que tindrien
desenrotllament en els pròxims 5 anys. Quasi la totalitat de les dites accions es troben
incloses en el Pla d’Igualtat Municipal, que ja ha sigut aprovat per este Ple, i que està en
desenrotllament. És per això, per la qual cosa creiem oportú eliminar d’este acord els
objectius concrets que es proposen, deixant un únic objectiu que seria: el compromís de
donar prioritat a totes aquelles accions del Pla Municipal d’Igualtat, tant intern com extern, i
que siguen mesures encaminades a l’eradicació de la violència de gènere, obtenint totes
elles, la consignació en els pressupostos municipals.

Per allò que s’ha exposat, es proposa, eliminar de l’exposició de motius el detall de les accions
concretes.
I aprovar els acords següents:
Primer: Aprovar l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista
Segon: Assumir com a prioritat les accions del Pla Municipal d’Igualtat encaminades a l’eradicació de
la violència de gènere.
Tercer: Publicar l’acord d’adhesió al Pacte en la pàgina web de l’Ajuntament.“
Si bé la dita esmena no va ser acceptada per la Regidoria proponent.

Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/1360
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4.- 5642/2018/GEN, APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC RIBA-ROJA DE TÚRIA (2017-2025)
Assumpte: Aprovació del "Pla Estratègic Territorial Sostenible, Integrat i Participat del Municipi de
Riba-roja de Túria (2017-2025)"
Vist el document del "Pla Estratègic Territorial Sostenible, Integrat i Participat del Municipi de Ribaroja de Túria (2017-2015)".
Considerant que el 17 d’octubre de 2017 es va efectuar la presentació del Pla Estratègic a la
ciutadania amb la finalitat d’invitar-la a la participació per a l’elaboració del mateix.
Considerant que el 12 de desembre de 2018 es va realitzar la presentació del mateix en el Consell de
Poble fent entrega a cada representant dels distints consells sectorials i grups polítics, tant en format
paper com en format digital, la publicació del Pla Estratègic Participat Riba-roja de Túria (2017-2025)
amb ISBN978-84-9133-162-9.
Considerant que en l’esborrany d’acta redactada pel Departament de Participació Ciutadana
es arreplega la presentació del citat pla a tots els consells sectorials i grups polítics.
Per la present, El Ple, finalitzat el debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions,
per 14 vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 3 de Riba-roja Pot) i 7
abstencions del PP, va acordar:
PRIMER.- Aprovar el document del "Pla Estratègic Territorial Sostenible, Integrat i Participat del
Municipi de Riba-roja de Túria (2017-2025)".
SEGON.- Publicar el Pla Estratègic en la pàgina web municipal.

Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/1361
5.- 67/2019/GEN, ACORD D'ACCEPTACIÓ DE COMPETÈNCIES RESPECTE EL PLA EDIFICANT
CEIP CAMP DE TÚRIA
"ACORD RELATIU A L'ACEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELLER
D'EDUCACIÓ, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES A
L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA PER L'ACTUACIÓ "MILLORA DEL CONFORT TÈRMIC DEL
EDIFICI DE PRIMÀRIA DEL CENTRE CEIP CAMP DE TÚRIA"
Vist l'informe del Vicesecretari de data 8 de gener de 2019 que conté la legislació aplicable, així com
els següents antecedents:
1. En data 21 de desembre de 2018 es rep proposta de resolució del Conseller d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a
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l'Ajuntament de Riba-roja de Túria per l'actuació "Millora del confort tèrmic del edifici de primària del
centre CEIP Camp de Túria".
2. Aquesta delegació de competències prové de l'Acord Plenari de l'Ajuntament de data 5 de març de
2018.
3. Se sol·licita expressament l'acceptació de la delegació de competències en tots els seus termes
mitjançant Acord Plenari.
Vist que aquest informe és favorable a l'adopció de l'acord que conté.
El Ple, finalitzat el debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 19 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 2 abstencions de Ciutadans,
va acordar:
PRIMER.- Acceptar la delegació del Conseller d'Educació de data 27 de novembre de 2018 respecte
a les competències en matèria d'infraestructures educatives quant a la realització de l'actuació
"Millora del confort tèrmic del edifici de primària" del centre CEIP Camp de Túria.
SEGON.- Donar trasllat a la Conselleria de referència mitjançant la incorporació de la certificació del
present acord en la plataforma Edificant per a prossecució de tràmits.

Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1362
6.- 1/2019/PGRU, MOCIÓ COMPROMIS PER RIBA-ROJA SOBRE APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA
DE SALVAGUARDA DE LA TARONJA AFRICANA
Rafael Folgado i Miquel Castillo, portaveu i membre del grup municipal de Compromís de
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, en nom de presenta al Ple la següent moció:
UPAMENT DE LES IDEES
APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE LA TARONJA AFRICANA
Al setembre del 2016 COMPROMIS va presentar una proposició no de llei perquè el Govern
no ratificara l'Acord d'Associació Econòmica de la Unió Europea amb la Comunitat d'Estats d'Àfrica
del Sud subscrit per la Comissió Europea, on ja alertàvem dels danys que aquest acord produiria a la
citricultura espanyola. I assenyalàvem que una altra vegada les produccions mediterrànies pagarien,
una vegada més, el cost de les relacions comercials i polítiques de la UE amb països tercers.
Tractant-se d'un acord que anava a beneficiar a un únic país, Sud-àfrica, ja alertàvem que s'obria
amb aqueix acord la porta a l'increment del volum de cítrics d'aquest país en el mercat comunitari i
coincidiria amb el període en el qual la producció europea s'estaria comercialitzant. Al mateix temps,
demandàvem en aqueixa proposició que es garantira que les importacions procedents de Sud-àfrica
compliren amb els mateixos requisits que la producció europea, i alertàvem del perill de contagi de la
plaga de la "taca negra" o citrus black espot, plaga d'extrema gravetat que pateix la producció
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d'aqueix país i que pot arribar amb els cítrics que s'importen d'aqueix país i afectar la citricultura
europea. Això suposaria la ruïna d'aquest sector si penetrara en la Unió Europea la malaltia de la taca
negra dels cítrics causada pel fong Guignardia citricarpa (anamorfo Phyllosticta citricarpa), que afecta
principalment als fruits, encara que també a les fulles i les tiges.
Aquesta proposició no de llei va ser transaccionada i, entre altres qüestions, es va acordar
instar al Govern a vigilar el compliment estricte de l'Acord citat i sol·licitar si escau l'activació de la
clàusula de salvaguarda que marca el propi text de l'Acord. I ara comprovem que ha succeït el que
alertem i que el Govern ha fet cas omís de la proposició aprovada, sense haver actuat ni mostrar
sensibilitat alguna sobre aquest tema.
Ens trobem que l'actual campanya citrícola s'ha vist truncada, que els preus són ruïnosos per
al *citricultor, que la fruita s'està amuntegant en els camps, les varietats extra primerenques no han
tingut eixida comercial plena -les que no s'han malvenut segueixen en l'arbre-. S'està en el ple de la
campanya i ha entrat la psicosi en els citricultores de taronja primeriza de manera que s'estan
aprofitant dels mateixos intentant comprar-los "A resultes", la qual cosa es traduirà en pèrdues per al
sector que poden portar a la desaparició dels agricultors.
Per això, i a la vista del que assenyala l'Acord d'Associació Econòmica de la Unió Europea
amb la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud en el seu article 34 apartat 2:
"Podran adoptar-se les mesures de salvaguarda de durada limitada que suposen una excepció
a l'acordat, si com a conseqüència de les obligacions d'una Part en virtut del present Acord, incloses
les concessions aranzelàries, un producte originari d'una Part s'està important en el territori de l'altra
Part o de la SACU, segons el cas, en quantitats cada vegada majors i en condicions tals que causen
o amenacen causar:

a) un perjudici greu a la indústria nacional que produeix productes similars o directament
competidors en el territori de la SACU o de la Part importadora, segons el cas;

b) pertorbacions en un sector de l'economia que produeix productes similars o directament
competidors, particularment quan causen problemes socials considerables o dificultats
que puguen implicar una greu deterioració de la situació econòmica de la SACU o de la
Part importadora, segons el cas; o
c) pertorbacions dels mercats de productes agrícoles similars o directament competidors en
el territori de la SACU o de la Part importadora, segons el cas.
Aquestes mesures de salvaguarda no excediran del necessari per a remeiar o evitar el
perjudici greu o les pertorbacions."
És evident que es compleixen els tres supòsits regulats transcrits en el territori de la UE i en
aqueix mateix article es regula la forma que podran adoptar les mesures de salvaguarda, durada i
altres requisits. Aquest problema es produirà en totes les campanyes citrícoles i quan la Comissió
reaccione i actue la pertorbació ja s'haurà donat, la qual cosa haurà aprofundit la ruïna dels
citricultores. No és just que per a beneficiar a uns pocs, s'arruïne per aquestes pràctiques a sectors
que donen treball a moltes persones com és el cultiu de cítrics i la seua comercialització, que permet
repartir de forma molt distributiva rendes en zones rurals i entre milers de treballadors,.
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En aquests moments de la campanya, s'han descarregat tones suficients de cítrics especialment clementines i taronges- d'Àfrica del Sud per a pertorbar al sector citrícola, per això:
El Ple, finalitzat el debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 15 vots a favor
(2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans, 7 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 6 abstencions del PSOE, va
acordar:
1.

Instar al Govern Espanyol a que:
a)

Amb caràcter urgent sol·licite a la Comissió de la UE l'aplicació de la clàusula de salvaguarda
de l'article 34 del citat Acord perquè no s'importen cítrics d'Àfrica del Sud sense garanties per
a evitar el contagi de la "taca negra" o citrus black espot, garantint el control mitjançant una
inspecció adequada.
b) Que sol·licite a la Comissió de la UE l'aplicació de les tres mesures que contempla l'art. 34
apartat 3 en un grau suficient per a evitar les pertorbacions en el sector citrícola.
c) Que inste a la Comissió Europea que agilite els tràmits per a facilitar a les Organitzacions de
Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del mercat en fresc, dotant amb suficient
pressupost els programes operatius destinats a tal mesura.
d) Que es genere una partida pressupostària suficient per a la retirada de cítrics del mercat en
fresc d'aquells agricultors no pertanyents a cap Organització de Productors."
2.

Enviar còpia d'aquest acord als:
 Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes
 Grups Parlamentari del Congrés.
 Grups Parlamentaris del Senat
 Parlamentaris Espanyols a l'eurocàmara.
 A les associacions del camp UNIÓ DE LLAURADORS i AVA-ASAJA

Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/1363
7.- 2/2019/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT PER A DESTINAR EL 0'7%
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL A COOPERACIÓ INTERNACIONAL
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A DESTINAR EL 0'7% DEL PRESSUPOST MUNICIPAL A
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
El partit polític Riba-roja Pot, d’acord amb el que preveu la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i
el Reglament d’Organització del Govern i de l’administració de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria,
presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
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Al Febrer del 2016 el Grup Polític Riba-roja Pot, va presentar en el Ple Municipal una proposta
perquè es destinara el 0'7 % del pressupost municipal a Cooperació Internacional; proposta que va
ser rebutjada per considerar-se excessiva la quantia proposada.
Considerem la Cooperació Internacional com la política que posa en valor la solidaritat entre els
pobles i impulsa la construcció d’un major benestar per a totes les persones. En el moment actual, ple
d’interdependències a escala global, no podem oblidar que el que succeïx en altres zones del món
ens afecta i que tota política promoguda al nostre país influïx en el que succeïx en altres regions del
planeta.
La lluita per un món just per a totes i tots, ja no és només una qüestió entre el nord-sud, sinó que es
tracta d’una lluita contra la desigualtat.
La diferència de recursos econòmics entre els Estats i l’asimètric sistema de relacions internacionals
ha generat un model de Cooperació Internacional que, en nom del desenrotllament servix en molts
casos per a potenciar interessos molt allunyats del benestar de les persones. A més, la incoherència
de polítiques i la falta de voluntat política provoquen que la majoria dels compromisos i acords
internacionals referents als Drets Humans i sostenibilitat ambiental firmats pels Estats estiguen lluny
de complir-se.
Per a nosaltres, la Cooperació Internacional ha de basar-se en la promoció i el respecte dels drets
civils i polítics, drets econòmics, socials i culturals i drets de tercera generació sustentats en la
Justícia, la Paz i la Solidaritat.
Les migracions de què fugen de la guerra, de la misèria, i de les fams canines per una falta de
solidaritat entre els pobles ja no poden ser ignorades; les contínues dades que ens donen els Mitjans
de comunicació sobre les persones que arriben a les nostres costes amb mitjans molt precaris
(22.711 al llarg de 2018) o moren en el mar (1492 dades de l’OMI), no són més que la conseqüència
que quelcom no funciona o es fa malament en el pla internacional, quan es tracta de Cooperació
Internacional. Situació que no canviarà si es continua donant prioritat a les polítiques comercials i
militars abans que a les polítiques de Cooperació Internacional.
Per a arribar a solucions estructurals és necessari cooperar amb aquells països que estant immersos
en el problema no tenen les capacitats necessàries per a enfrontar-los sols.
Si bé no s’ha complit per part del Govern d’Espanya l’objectiu de destinar el 0'7% del PNB dels països
més industrialitzats per a Ajuda Oficial al desenrotllament dels països més empobrits del Sud, adoptat
Al Maig de 1972 per l’ONU i ratificat des de llavors en diferents cimes i acords; en el passat any
(2018) el Congrés dels Diputats amb el consens de tots els grups polítics, va aprovar una iniciativa
per a acostar-se al 0'4% del pressupost nacional per a Cooperació Internacional.
El municipi de Riba-roja de Túria s’ha caracteritzat pel seu caràcter altruista i solidari, existint en el
nostre poble exemples d’esta cooperació a través d’associacions i iniciatives privades; també el Ple
municipal ha aprovat en esta legislatura proposades de solidaritat amb altres pobles com ara: "Ribaroja Ciutat acollidora" i "Riba-roja ciutat oberta".
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En l’actualitat nostre Ajuntament, tenint una hisenda sanejada, no dedica cap partida del seu
pressupost a Cooperació Internacional com si ho fan altres municipis del nostre entorn i comarca,
deixant esta ajuda únicament a les iniciatives privades. Si un Estat com el nostre, endeutat un 100%
del PIB, dedicarà un 0'4% del seu pressupost a Cooperació Internacional, el nostre municipi, amb una
economia sanejada haurà de dedicar, com a mínim la recomanació de l’ONU del 0'7% del seu
pressupost.
Per tot això;
El Ple, finalitzat el debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 12 vots a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 3 de Riba-roja Pot) i 9 en contra (2 de Ciutadans i 7 del PP) i prèvia
acceptació pel proponent de l’esmena presentada per EUPV, acorda:
1.- Acordar en la negociació de pressupostos de 2019 el percentatge del pressupost que s’ha de
destinar a Cooperació Internacional, intentant acostar-se en la mesura que siga possible al 0,7%.
2.- Continuar i ampliar els projectes de Cooperació que des del Govern estan en marxa després de
l’aprovació d’agermanament amb Ben Zaran, en Ple Municipal.

Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/1364
8.- 3/2019/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT PER UNA EDUCACIÓ
INFANTIL GRATUÏTA A RIBA-ROJA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER UNA EDUCACIÓ INFANTIL GRATUÏTA A RIBA-ROJA
El partit polític Riba-roja Pot, d’acord amb el que preveu la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i
el Reglament d’Organització del Govern i de l’administració de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria,
presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
Els primers anys de la infància és l’etapa que més influència té en la nostra vida. En ella es forgen els
fonaments que més avant com a adults utilitzarem, i en ells adquirim els valors i els principis que en el
futur determinaran la nostra comportament, tant a nivell individual com socialment.
En eixos anys és quan, entre altres coses, fem inherents a nosaltres el llenguatge i els codis socials
amb què ens relacionarem la resta de la nostra vida i, començarem a acostar-nos a la cultura que ens
rodeja.
Per això és tan important l’educació infantil, ja que és una ferramenta per a formar persones, per un
costat independents, autosuficients i amb criteri propi; però per un altre plenament integrades en la
societat.
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L’ONU assenyala "la importància de l’educació infantil està en el que aporta als xiquets per a la
formació del seu caràcter, la seua identitat, la seua personalitat i, més avant, el seu perfil
professional."
Esta importància de l’educació infantil, i la constatació que el seu cost econòmic no pot anar a càrrec
de les famílies, sinó que esta deu de ser universal i gratuïta, sens dubte va portar el passat 6 de
setembre de 2018, als líders dels partits socialista i Podem, Pedro Sánchez i Pablo Esglésies, a
arribar a un acord pressupostari en 14 matèries entre les que s’arreplegava el següent:
6.3 Impulsar la universalització de l’Escola entre els 0-3 anys com a mesura que no sols contribuïx a
reduir la desigualtat i a millorar la conciliació de la vida laboral i familiar, sinó que és un potent factor
per a combatre el fracàs escolar, impulsant el desenrotllament personal des de les primeres etapes
de la vida. Els xiquets i xiquetes que acudixen a escoles infantils entre els 0 i els 3 anys assenten les
bases de l’aprenentatge que els permet posteriorment desenrotllar les seues habilitats i potencialitats
com a persones adultes, acadèmica. Açò contribuïx de forma positiva en la vida personal i
professional i augmenta la igualtat d’oportunitats.
Més avant, a més d’universalització s’arreplega en l’acord la gratuïtat de la mateixa.
La Conselleria d’Educació, amb el suport en el pressupost dels grups parlamentaris socialista,
Compromís i Podem en Les Corts, ha començat a aplicar este curs l’educació infantil gratuïta en el
primer cicle, en concret en el curs de 2 a 3 anys d’edat. A l’Escoleta Intantil Riu Túria li han correspost
més de 325.000 euros per este concepte.
Dos mesos després de l’Acord firmat entre Pedro Sánchez i Pablo Esglésies, en el Ple Municipal de
novembre, l’Alcalde va anunciar la gratuïtat de l’educació infantil en el nostre poble en els cursos de 0
a 1, i d’1 a 2 anys. Este anunci va ser arreplegat en la web i mitjans municipals el 16 de novembre de
2018. Així consta textualment que L’equipde govern de Riba-roja de Túria format -pel PSPV,
Compromís i Esquerra Unida ha- assegurat que este anunci significa el compliment estricte d’una
promesa realitzada per a garantir una escolarització en plena igualtat per a totes les famílies de la
localitat de forma gratuïta, sense privilegis i en plena igualtat d’oportunitats per a tots ells. "
No obstant això no ens consta que esta afirmació haja tingut reflectisc en els pressupostos
municipals, per la qual cosa, perquè esta aspiració manifestada per l’equip de govern no quede
només en una declaració d’intencions i atés que supera el període de mandat d’esta legislatura, i com
volem que tinga reflectisc real en l’educació de les alumnes i alumnes del nostre poble és necessari
que es consigne una quantitat suficient en els pròxims pressupostos de 2019, encara per elaborar, i
de forma supletòria es faça la modificació pressupostària necessària per a garantir, en el cas que no
es poguera aprovar el pressupost, que les alumnes i alumnes del pròxim curs 2019/20 tinguen
assegurada l’educació gratuïta en l’escoleta infantil Riu Túria.
Per tot això;
Es proposa al Ple l’adopció del següent Acord:
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1.- Encomanar a la Tresoreria i Intervenció municipal l’estudi del cost de la implantació de l’Educació
Infantil gratuïta en els dos primers cursos del primer cicle que no tenen en este moment la gratuïtat ni
de la Conselleria ni del Govern d’Espanya.
2.- Realitzar la reserva de consignació pressupostària necessària per a la quantitat calculada en el
punt primer per al pressupost de 2019.
3.- En el cas que finalment, no pogueren aprovar-se els pressupostos municipals per a 2019 per la
raó que fóra, sol·licitar a l’alcaldia i a la Junta de Govern Local que en concordança amb la Base
Quinta del Pressupost creu una partida pressupostària que continga el cost calculat per la Tresoreria i
la Intervenció municipal i que realitze la modificació pressupostària necessària per a dotar-la amb la
quantitat indicada en el punt primer d’este acord de manera que abans de finalitzar la legislatura
quede assegurada d’una forma o una altra l’educació infantil gratuïta en el pròxim curs en tots els
seus nivells.
El Ple, finalitzat el debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 3 vots a
favor de Riba-roja Pot 16 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 2 de Ciutadans i 6 del PP, en eixe
moment no es trobava en el saló de sessions la Sra. Ruiz) i 1 abstenció d’EUPV, va acordar
desestimar la proposta presentada.

Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/1365
9.- Donar compte de diversos temes d’interés municipal. Per part de l’Alcalde es donarà
compte verbalment dels temes relatius a IFS 2018, IVACE 2018, Vivenda tutelada i Pàrquings
gratuïts.
Pels Regidors de les respectives àrees es va donar compte dels temes enunciats en este
punt, tal com consta en l’àudio annex a la present acta, que constituïx el Diari de Sessions.

Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/1366
10.- Donar compte de les Resolucions de la número 2940/2018 a la 3386/2018.
Se n’adona de les resolucions d’esta Alcaldia comprensiva entre els número 2940/2018 a la
3386/2018, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l’arxiu d’àudio i annex a la
present acta.

Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/1367
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11.- Precs i preguntes
Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes que s’arrepleguen en un
arxiu d’àudio annex a la present acta.

Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/1368

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les
20:45 hores del mateix dia de la seua iniciació.
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