ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 30 DE JULIOL DE 2019
Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament
Data: 30 de juliol de 2019
Hora: 09.00
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENT: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Partido
Socialista
Obrero
Español (PSOE)
Roberto Pascual Raga Gadea
Maria Teresa Pozuelo Martin
Jose Luis Ramos March
Zafira Perez Pacheco
Jose Angel Hernandez Carrizosa
Maria Dolores Verdeguer Royo
Jose Luis Lopez Galdon
Ana Cristina Folgado Morales
Rafael Gomez Sanchez
Maria Esther Gomez Laredo
Francisco Javier Garcia Escudero

Compromís per Ribaroja:
Compromís
Municipal
(COMPROMÍS
MUNICIPAL)
Rafael
Navarro

Folgado

Partido Popular (PP)
Mª José Ruiz Esteban
Santiago Navarro Zaragozá
Pedro Tortajada Raga
Raquel Argandoña López

L’Esquerra de Ribaroja – Ezquerra Unida
Ezquerra
Republicana: Seguim
Endavant
(EUPVERPV:SE)
Rafael Gómez Muñoz

Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía (CS)
Salvador Evaristo Ferrer Cortina
Mª Teresa Ruiz Vendrell

Podemos/Podem
–
Riba-roja
Puede
(PODEMOSRIBAROJAPOT)

VOX

Arantxa Torres Macias

Nuria
Garrido

Santamaría

Regidors absents: Cap
Actua com a Secretari: Jose Luis Serrano Borraz
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d'Actes de l'Ajuntament, el
dia 30 de juliol de 2019, sent les 09.00 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això sota la
Presidència del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit del Vicesecretari José Luis Serrano Borraz.
Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasa al estudio y acuerdo de los asuntos
consignados en el Orden del Día.

1.- 3568/2019/GEN, ACORDS QUE PROCEDISQUEN EN RELACIÓ A l'APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL Núm. 52/2019 MITJANÇANT LA MODALITAT DE
SUPLEMENTS DE CRÈDITS.
Resultant que, mitjançant Provisió d'aquesta Alcaldia, s'ha incoat expedient de modificació del
pressupost municipal amb núm. 52/2019, mitjançant la modalitat de suplements de crèdits, finançats
amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2018 i baixes d'altres crèdits; a fi de continuar donant compliment a l'execució
de la Sentència núm. 384/18 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana Sala
contenciosa administrativa Secció Quarta.
Vist que pel Departament d'Intervenció s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu -Expedient
SEGUISCA núm. 3568/2019/GEN-, que consta dels següents documents:
1.- Provisió de l'Alcaldia.
2.- Memòria de l'Alcaldia.
3.- Informe d'intervenció núm. 649/2019.
4.- Informe d'intervenció núm. 650/2019.
5.- Proposta d'acord al Ple.
Considerant el que es disposa en 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-i el 36.1-c) del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos;
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 20 vots a favor
(11 PSOE, 4 PP, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:S'i 1 VOX) i 1 abstenció de
PODEMOSRIBA-*ROJAPOT, va acordar:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient 52/2019 de modificació de crèdits del pressupost mitjançant
suplements de crèdits finançats amb el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals resultant
de la liquidació de l'exercici 2018, i baixes d'altres crèdits; el resum del qual és el següent:

1r) SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
Aplic. Pptaria
Nom aplicació pressupostària

Suplement
de crèdit

Progr.

Econòmica

920

35200

Interessos de demora

860.000,00

151

60000

Patrimoni municipal del sòl

60.702,40

Totals

856.336,40
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2n) FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
Romanent de Tresoreria per a despeses generals:
Concepte

Descripció

87010

Romanent
Generals

Disminució
de

Tresoreria

Despeses

860.000,00

Bajas de créditos:
Aplic. Pptaria
Progr.

Econòmica

164

62200

Nom aplicació pressupostària

Import

Cementeri

60.702,40

SEGON.- Modificar l'Annex d'Inversions corresponent a l'exercici 2019 en els termes a què es refereix
la present modificació pressupostària.
TERCER.- Exposar al públic l'aprovació inicial de l'expedient de modificació 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, posant a la disposició del públic la documentació corresponent.
Durant el citat termini, els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions
davant el Ple de la Corporació.
QUART.- 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 cas que no es presenten, l'acord provisional
s'elevarà automàticament a definitiu.
CINQUÉ.- Que per la Secretària municipal, si fóra procedent, se de trasllat a l'òrgan jurisdiccional
corresponent, de l'Acord adoptat en el present expedient, tendent al compliment de l'execució de la
Sentència. núm. 384/18 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana Sala
contenciosa administrativa Secció Quarta.
Àudio: 01.mp3
Vídeo: http://videople.es/1682

2.- 3600/2019/GEN, ACORDS QUE PROCEDISQUEN EN RELACIÓ A la MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL NÚMERO 54/2019 MITJANÇANT LA MODALITAT DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS.
Resultant que, mitjançant Provisió d'aquesta Alcaldia, s'ha incoat expedient de modificació del
pressupost municipal amb núm. 54/2019, mitjançant la modalitat de crèdits extraordinaris i

3

suplements de crèdits, finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 i baixes d'altres crèdits (Expedient SIGA
núm. 3600/2019/GEN).
Vist que pel Departament d'Intervenció s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que consta
dels següents documents:
1.- Provisió de l'Alcaldia.
2.- Memòria de l'Alcaldia.
3.- Informe d'intervenció núm. 687/2019.
4.- Informe d'intervenció núm. 688/2019.
5.- Proposta d'acord al Ple.
Considerant el que es disposa en 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-i el 36.1-c) del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos;
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 15 vots a favor
(11 PSOE, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL i 1 EUPV-ERPV:ES), 4 en contra del PP i 2
abstencions (1 PODEMOSRIBA-*ROJAPOT i 1 VOX), va acordar:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient 54/2019 de modificació de crèdits del pressupost mitjançant
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb el Remanent de Tresoreria per a
Despeses Generals resultant de la liquidació de l'exercici 2018, i baixes d'altres crèdits; el resum del
qual és el següent:
1r) CREDITOS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
Aplic. Pptaria
Nom aplicació pressupostària

Suplement de Crèdits
crèdit
extraordinaris

Progr.

EconÒmica

151

60908

1532

61901

933

62200

Edificis i altres construccions

342

63200

Inversió de reposició en edificis i altres
30.000,00
construccions

933

62500

Mobiliari

165

60900

Altres
inversions
noves
en
infraestructures i béns destinats a l'ús
general

Inversions infraestructures Porta del
242.010,11
Barranc
Altres
inversions
de
reposició
d'infraestructures i béns destinats a l'ús 210.000,00
general
43.000,00

45.000,00
57.000,00
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933

63200

Edificis i altres construccions

70.000,00

Totals per tipus de modificació

640.010,11

Total General

697.010,11

57.000,00

2n) FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
Romanent de Tresoreria per a despeses generals:
Concepte

Descripció

87010

Romanent
Generals

Disminució
de

Tresoreria

Despeses

455.000,00

Baixes de crèdits:
Aplic. Pptaria

Nom aplicació pressupostària

Import

60000

Patrimoni municipal del sòl

19.974,16

342

60000

Patrimoni municipal del sòl

279,38

933

60000

Patrimoni municipal del sòl

221.756.57

TOTAL BAIXES

242.010,11

Progr.

Econòmica

336

SEGON.- Declarar no disponibles els crèdits per a les inversions financerament sostenibles,
autoritzant l'Alcalde a declarar-los disponibles en la mesura en què s'aporte la documentació exigida
per a cadascuna de les inversions i es complisquen els requisits establits per la vigent legislació.
TERCER.- Modificar l'Annex d'Inversions corresponent a l'exercici 2019 en els termes a què es
refereix la present modificació pressupostària.
QUART.- Exposar al públic l'aprovació inicial de l'expedient de modificació 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, posant a la disposició del públic la documentació corresponent.
Durant el citat termini, els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions
davant el Ple de la Corporació.
CINQUÉ.- 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 cas que no es presenten, l'acord provisional
s'elevarà automàticament a definitiu.
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Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/1683

3.- 3496/2019/GEN, APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE PLE 7/2019
" Assumpte: Expedient aprovació factures RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL Núm. 7/2019
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER: Es posa de manifest que es tracta d'un expedient de Reconeixement extrajudicial de Crèdit,
no sent realitzar una objecció d'aquest, atés que un expedient de reconeixement extrajudicial ja és
una objecció en si mateix.
SEGON: Vista la relació de factures adjuntes a l'expedient SIGA 3496/2019/GEN l'aprovació del qual
es proposa amb el següent detall:
Nº Factura

398

Fecha

07/11/2018

Tercero
SIUR
COMUNICACIÓN,
S.L.U.
B97807366
ZARAGOZA
CARRASCOSA JOSE
(MUEBLES MORENO)
19483279W
ZARAGOZA
CARRASCOSA JOSE
(MUEBLES MORENO)
19483279W

Concepto
INSTALACION
MONTAJE
CERRADURAS
HERRAJES DE
MUPIS

Importe
Y
Y
DOS

1.452,00

SILLAS NEGRAS CON
RESPALDO
DE
REJILLA NEGRO

896,61

SILLAS CON PALAS
PARA
ZURDOS
Y
DIESTROS

4.278,75

ZARDOYA OTIS, S.A.
A28011153

MANTENIMIENTO
ASCENSOR
MIGUEL
CERVANTES

725,93

14/12/2018

ASOCIACION
DE
ACT. LUDICAS, DE
OCIO
Y
TIEMPO
LIBRE RIBAMON
G98835168

PROYECTO
"OBRIM
PORTES" MONITORES
CEIP CERVANTES

3.187,91

7M92731M

16/04/2019

ZARDOYA OTIS, S.A.
A28011153

PII8142000409291

15/04/2019

GAS

18/24

09/11/2018

N18/25

10/12/2018

7M92726M

16/04/2019

51-2018

NATURAL

MANTENIMIENTO
ASCENSOR
CL
CISTERNA
IMPUESTO ESPECIAL

250,94
900,13
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COMERCIALIZADORA
S.A.
A61797536
7M92725M

16/04/2019

ZARDOYA OTIS, S.A.
A28011153

HIDROCARBUROS

MANTENIMIENTO
ASCENSOR
AYUNTAMIENTO

PZ

1.070,81

TERCER: Comprovades les factures incloses en la relació de la mateixa es desprén que no es tracten
de despeses degudament adquirides, atés que les esmentades factures mancaven del preceptiu
contracte administratiu, trobant-nos davant un reconeixement extrajudicial de crèdits.
No obstant l'anterior les factures emeses detallen les prestacions dutes a terme per diversos
proveïdors en l'exercici 2018 a favor d'aquest Ajuntament originant-se una obligació legal de conducta
a la seua tramitació, perquè en cas contrari es produiria un enriquiment injust per a l'Administració i
això sense perjudici de les corresponents responsabilitats al fet que pertocara en haver-se realitzat
prescindint del procediment legal establit.
El muntant al fet que ascendeix el total de les factures inclòs en l'expedient de Reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 7/2019 segons la taula a dalt detallada ascendeix a 12.763,08.- euros.
CINQUÉ: Vist que les factures estan conformades pel Regidor encarregat de l'Àrea o Servei de
l'equip de govern , implicant aquesta conformitat que el servei o subministrament ha sigut realitzat.
SISÉ: En el moment d'aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial, cada despesa
inclosa en el mateix compte amb l'oportuna dotació pressupostària en l'exercici 2019
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- De conformitat amb el que s'estableix en l'article 182 del TRLRHL "la gestió del pressupost
de despeses es realitzarà en les següents fases el contingut de les quals s'establirà
reglamentàriament: (...) c) Reconeixement o liquidació de l'obligació".
SEGON.- De conformitat amb l'article 58 del Reial decret 500/1990 "el reconeixement i liquidació de
l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat
d'una despesa autoritzada i compromesa", assenyalant l'article 59 del mateix text legal que
"prèviament al reconeixement de les obligacions caldrà acreditar-se documentalment davant l'òrgan
competent la realització de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords que en el
seu moment van autoritzar i van comprometre la despesa. Les entitats locals establiran en les bases
d'execució del pressupost, els documents i requisits que, d'acord amb el tipus de despeses,
justifiquen el reconeixement de l'obligació".
TERCER.- De conformitat amb el que s'estableix en les bases d'execució del pressupost municipal
(Base 21) tot acte de reconeixement de l'obligació ha de portar unit el corresponent document
acreditatiu de la prestació, entenent-se per tal, en el cas de despeses en béns corrents i serveis "la
presentació de factura".
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QUART.- L'article 176.1 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 (TRLHL) estableix "amb càrrec als crèdits de l'estat de
despeses de cada pressupost només podran contraure's obligacions derivades d'adquisicions, obres
,serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzen l'any natural del propi exercici
pressupostari. No obstant això el disposat en l'apartat anterior, s'aplicaran als crèdits del pressupost
vigent, en el moment del seu reconeixement ,les obligacions següents:
a) Les que resulten de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que perceba les
seues retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l'entitat local.
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors,
prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establit en l'article 182.3 del TRLHL.
c) Les obligacions procedents d'exercici anteriors a què es refereix l'article 60.2 del
RD500/1990."
CINQUÉ: Conformement a l'article 60.2 del RD500/1990, correspondrà al Ple de l'Entitat el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existisca dotació pressupostària, operacions
especials de crèdit, o concessions de quitació i espera.
Comprovada la comptabilitat corresponent a l'exercici 2018 , es comprova que les factures
incloses en aquest expedient mancaven de crèdit pressupostari en l'exercici 2018 sent per això el Ple
l'òrgan competent per a la seua aprovació
SISÉ.-De conformitat amb el que s'estableix en la Base 6:
"(...) 1.-El reconeixement extrajudicial de crèdits és el mecanisme legalment habilitat que permet
aplicar despeses a un pressupost diferent al de la seua realització a fi de garantir el pagament dels
mateixos al proveïdor evitant l'enriquiment injust de l'administració.
Suposa una excepció al principi d'anualitat pressupostària.
2.-Òrgan competent per a la seua aprovació:
A)L'aprovació del Reconeixement extrajudicial de crèdits correspondrà al Ple de la Corporació sempre
que:
-No existisca dotació pressupostària en l'exercici en el qual es van realitzar les despeses.
-Operacions especials de crèdit
- Concessions de quitació i espera
B)L'aprovació del reconeixement extrajudicial correspon al President de la Corporació en el cas de
compromisos de despesa legalment adquirits.
Es consideraran compromisos de despesa legalment adquirits :
-En el cas dels contractes menors , aquells per als quals en l'exercici en el qual es va realitzar
la despesa comptaren amb crèdit disponible a nivell de bossa, RC o AD.
-En el cas de la resta de contractes , aquells que comptaren amb el AD corresponent.
3.-El centre gestor corresponent haurà d'acreditar , davant l'òrgan que haja de reconéixer les
obligacions, la realització de la prestació i el dret del creditor, oferint explicació suficient de les raons
que van donar lloc a la situació que es planteja.
4.-El reconeixement extrajudicial de crèdits pel Ple, s'aprovarà prèvia verificació per la intervenció
municipal de l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost al qual s'imputen les despeses.
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5.-Quan es tracte d'una despesa procedent d'exercici anteriors, i per al qual en el seu pressupost
corresponent si que existia consignació adequada i suficient, prèvia acreditació per part de la
intervenció Municipal de l'existència de crèdit en el pressupost a imputar la despesa avantdita,
l'aprovació del reconeixement extrajudicial correspon a l'Alcalde.(...)"
SETÉ.- Pel Departament d'Intervenció s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que consta
dels següents documents:
-Relació de factures incloses en l'expedient.
-Informe d'intervenció amb Núm. 599/2019.
Per tot això,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 14 vots a favor
(11 PSOE, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:S'i 1 PODEMOSRIBA-ROJAPOT), 6 en
contra de (4 PP i 2 CS) i 1 abstenció de VOX), va acordar:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les factures que es detallen amb càrrec les
aplicacions corresponents del pressupost municipal
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/1684

4.- 1651/2019/GEN, APROVAR LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS AMB MOTIUS DE
LA RESOLUCIÓ DE 19 DE FEBRER DE 2019 DE L'IVACE
Examinat l'expedient que s'instrueix en el que es conté la informació relativa als Ajustos
comptables a realitzar després de les Resolucions de 19 de Febrer de 2019 de la Directora General
de l'institut valencià de competitivitat empresarial en relació a la convocatòria d'ajudes per a projectes
d'inversió per a la millora modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees
industrials i enclavaments tecnològics per als exercicis 2018 i 2019.
Considerant que mitjançant Resolució de 20 de Juliol de 2018 del President de l'institut de
competitivitat empresarial va ser concedida a aquesta corporació la subvenció per a la millora
modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i polígons per a la
millora modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i polígons
tecnològics tecnològics amb el següent detall:

Concesión 2018

Concesión 2019

CONCESIÓN

182.995,62 €

223.661,31 €

406.656,93 €

210.702,88 €

257.517,99 €

468.220,87 €
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55.882,74 €

68.301,12 €

124.183,86 €

42.015,42 €

51.352,16 €

93.367,58 €

312.196,00 €

381.572,88 €

693.768,88 €

33.081,31 €

40.431,44 €

73.512,75 €

836.873,97 €

1.022.836,90 €

1.859.710,87 €

Considerant que mitjançant Resolució d'Alcaldia Núm. 2007/2018 de 27 de juliol es va
procedir a la modificació de crèdit mitjançant generació a l'efecte de reflectir comptablement l'acord de
concessió de la subvenció, procedint-se a calcular les desviacions de finançament corresponents en
tractar-se de finançament afectat , incorporant les esmentades desviacions a l'exercici 2019.
mitjançant resolució núm. 504/2019 de 15 de Febrer
Considerant
que
mitjançant
registre
d'entrada
2019004776,4781,4785,4786,4788,4789,4793,4794 de data 22/03/2019 es va comunicar a la
Corporació les Resolucions de 19 de Febrer de 2019 de la Directora General de l'institut valencià de
la competitivitat empresarial per les quals s'aproven reformulacions i canvis en els costos
subvencionables aprovats a favor de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, quedant la concessió segons
el següent detall:

Nueva
concesión 2018

Nueva
concesión 2019

TOTAL NUEVA
CONCESIÓN

158.196,20 €

177.762,63 €

335.958,83 €

210.702,88 €

190.397,24 €

401.100,12 €

55.882,74 €

42.605,41 €

98.488,15 €

42.015,42 €

42.031,19 €

84.046,61 €

312.196,00 €

260.722,24 €

572.918,24 €

33.081,31 €

27.958,76 €

61.040,07 €

812.074,55 €

741.477,47 €

1.553.552,02 €

Considerant que la no disponibilitat de crèdits es regula en el RD500/1990 de la següent
forma:
"(...)Art. 33.
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1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l'acte mitjançant el qual s'immobilitza la totalitat o
part del saldo de crèdit d'una partida pressupostària, declarant-lo com no susceptible d'utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l'anul·lació del crèdit, però amb càrrec al
saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni transferències i el
seu import no podrà ser incorporat al Pressupost de l'exercici següent.
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seua reposició a
disponible, al Ple de l'Entitat.(...)"
Considerant l'Informe d'intervenció 204-2019 inclòs en aquest expedient:
Per tot això,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 15 vots a
favor (11 PSOE, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:ES, 1 PODEMOSRIBA-*ROJAPOT i 1
VOX), 2 en contra de CS i 4 abstencions del PP, va acordar:
PRIMER.- Aprovar la no disponibilitat de crèdits d'aplicacions pressupostàries del Pressupost
municipal de l'exercici 2018 prorrogat a 2019 segons el següent detall:
Nº
operación
contable
201900007495
201900007496

201900007497

201900007498
201900007499

Descripción
Reurbanización y mejora zonas
verdes y polígonos industriales
Contrato
de
obras
de
señalización
de
áreas
empresariales
Licitación
contrato
de
suministro e instalación de
cámaras
CTTO
77/2018
suministro
material electrico
Posible liquidación obras de
reurbanización y mejora zonas
verdes Lote 1

TOTAL

Importe
6.798,52€
97.634,15€

8.640,22€

42.350,00€
8.469,73€

163.892,62€

SEGON.- Donar trasllat al departament d'Intervenció als efectes oportuns.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/1685

5.625/2019/GEN,
PROPOSTA
DE
L'ALCALDIA
SOBRE
APROVACIÓ
D'ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
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Vista la proposta de les Regidories d'Urbanisme i Hisenda de data 09 de juliol de 201907-17 per la qual s'insta l'aprovació de nova Ordenança Fiscal General Reguladora de
Contribucions Especials; fundada aquesta necessitat en el fet que en l'actualitat l'Ajuntament de
Riba-roja està treballant en el desenvolupament urbanístic de múltiples zones consolidades, i
que conforme a la LOTUP, la necessitat de diferir els habitatges legalment establits al règim
d'actuació aïllada, requereix d'un sistema de cobrament de les actuacions, bé la memòria de
quotes, bé les contribucions especials, sent necessari comptar amb regulació d'aquestes últimes.
Atenint així mateix que la necessitat i oportunitat d'aquestes, ve donada per l'obtenció
d'un benefici o d'un augment de valor dels béns per part del subjecte passiu com a conseqüència
de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter
municipal per part d'aquest Ajuntament.
Atenent que les contribucions especials són Tributs de caràcter finalista i el producte de
la seua recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de
l'establiment, o ampliació del servei amb motiu dels quals hagueren sigut establits i exigits.
Vist que l'objecte que persegueix l'Ajuntament amb aquesta nova ordenança, és dotar de
la necessària regulació genèrica, sense perjudici que en cada cas concret es requerirà acord
d'imposició i ordenació especifique.
Vist que així mateix i amb la finalitat de donar compliment a l'art. 133 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, prèviament
a l'elevació d'aquesta proposta s'ha sotmés a consulta publica l'aprovació d'aquesta nova
Ordenança, a l'efecte de que en compliment de la norma citada, es recaptara l'opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives.
Vist que en aquest termini NO s'ha formulat cap al·legació sobre aquest tema.
Vist l'informe emés per la responsable del Departament de Tresoreria Municipal (INF*TES 01/30/19) que consta en l'expedient.
Vist l'Informe de fiscalització emés per la Sra. Viceinterventora num. 640/2019.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 15
vots a favor (11 PSOE, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:ES), 5 en contra (4
PP i 1 VOX) i 1 abstenció de PODEMOSRIBA-*ROJAPOT, va acordar:
1.-Aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal Reguladora de Contribucions Especials
següent:

“ORDENANÇA
ESPECIALS.

FISCAL

GENERAL

REGULADORA

DE

CONTRIBUCIONS
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ARTICLE 1. Fonament i Objecte
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 a 19 i 34.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria,
regula per la present Ordenança; contribucions especials per la realització d'obres o per
l'establiment o ampliació de serveis municipals.
Les contribucions especials són Tributs de caràcter finalista i el producte de la seua
recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de l'establiment, o
ampliació del servei amb motiu dels quals hagueren sigut establits i exigits.
ARTICLE 2. Fet Imposable
1. Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l'obtenció d'un benefici o
d'un augment de valor dels béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la
realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter
municipal per part d'aquest Ajuntament.
2. Les contribucions especials es fundaran en la mera realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seua exacció serà
independent del fet que el subjecte passiu faig ús efectiu de les unes o les altres.
ARTICLE 3. Obres i Serveis Municipals
1. Tindran la consideració d'obres i serveis municipals:
a) Els que realitze l'Ajuntament dins de l'àmbit de les seues competències per a complir
les finalitats que li estiguen atribuïts, excepció feta dels quals aquell execute a títol d'amo dels
seus béns patrimonials.
b) Els que realitze l'Ajuntament per haver-li sigut atribuïts o delegats per altres Entitats
Públiques i aquells la titularitat dels quals haja assumit d'acord amb la Llei.
c) Els que realitzen altres Entitats Públiques, o els concessionaris d'aquestes, amb
aportació econòmica de l'Ajuntament.
2. No perdran la consideració d'obres o serveis municipals els compresos en la lletra a)
del número anterior, encara que siguen realitzats per Organismes Autònoms o Societats
Mercantils el capital social de les quals pertanga íntegrament a l'Ajuntament, per concessionaris
amb aportació municipal o per Associacions de contribuents.
ARTICLE 4. Objecte de la Imposició
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L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, podrà acordar la imposició i ordenació de
contribucions especials, sempre que es donen les circumstàncies conformadores del fet
imposable establides en l'article 2 d'aquesta Ordenança, i especialment per les següents:
— Per l'obertura de carrers i places, i la primera pavimentació de les calçades.
— Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d'aigua, de
xarxes de clavegueram i desguassos d'aigües residuals.
— Per l'establiment o substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.
— Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places ja obertes i pavimentades,
així com la modificació de les rasants.
— Per la substitució de calçades, voreres, absorvederos i boques de reg de les vies
públiques urbanes.
— Per l'establiment o ampliació del servei d'extinció d'incendis.
— Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
— Per la realització d'obres de captació, embassament, depòsit, conducció i depuració
d'aigües per al proveïment.
— Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
— Per la plantació d'arbratge als carrers i places, així com per la construcció i ampliació
de parcs i jardins que siguen d'interés per a un determinat barri, zona o sector.
— Pel desmunte, terraplenado i construcció de murs de contenció.
— Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat, així com perquè siguen utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació i informació.
— Per la realització, l'establiment o l'ampliació de qualssevol altres obres o serveis
municipals, especialment les regulades en l'art. 180 bis de la Llei 5/2014 de 25 de juliol,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
ARTICLE 5. Subjectes Passius
1. Són subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques i jurídiques i
les Entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, especialment beneficiades per la realització de les obres o per l'establiment o
ampliació dels serveis locals que originen l'obligació de contribuir.
2. A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior, es consideraran persones
especialment beneficiades:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de
serveis que afecten béns immobles, els propietaris d'aquests.
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de
serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o Entitats titulars d'aquestes.
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c) En les contribucions especials per establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que
desenvolupen la seua activitat en el ram, en el terme municipal.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que hagen d'utilitzar-les.
3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte a l'efecte
de determinar la persona obligada al pagament, i això tot i que en l'acord concret d'ordenació
figurara com a subjecte passiu qui ho fóra amb referència a la data de la seua aprovació i que
aquest haguera anticipat el pagament de quotes. Quan la persona que figure com a subjecte
passiu en l'acord concret d'ordenació, i haja sigut notificada d'això, transmeta els drets sobre els
béns i explotacions que motiven la imposició en el període comprés entre l'aprovació i el
naixement de la meritació, estarà obligada a donar compte a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
de la transmissió efectuada, comunicació que haurà de realitzar-se mitjançant escrit per registre
d'entrada i dins del termini d'un mes des de la data de la transmissió. En cas que aquesta
comunicació no es produïsca en el citat termini, l'Ajuntament podrà dirigir l'acció per al
cobrament, contra qui figurava com a subjecte passiu en aquest expedient.
ARTICLE 6. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o entitats.
A aquest efecte es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'article 35.2 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà a el que
s'estableix, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
ARTICLE 7. Base Imposable
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel
90% del cost que l'Entitat Local suport per la realització de les obres o per l'establiment o
ampliació dels serveis.
2. El referit cost estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, Plans i
programes tècnics.
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b) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que hagueren d'ocupar permanentment les obres o serveis, llevat
que es tracte de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïta i obligatòriament a l'Ajuntament, o el
d'immobles cedits en els termes establits en l'article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
del Patrimoni de les Administracions Públiques.
d) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions, així com les que procedisquen als arrendaments dels béns
que hagen de ser derruïts o ocupats.
e) L'interés del capital invertit en les obres o serveis quan les Entitats Locals hagueren
d'apel·lar al crèdit per a finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per
aquestes en cas de fraccionament general d'aquestes.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindran caràcter de mera previsió. Si el
cost real fóra major o menor que el previst, es prendrà aquell a l'efecte del càlcul de les quotes
corresponents.
4. Quan es tracte d'obres o serveis, per altres Entitats Públiques o per concessionaris
d'aquestes, amb aportacions econòmiques de l'Ajuntament, o de les realitzades per
concessionaris amb aportacions de l'Entitat Local, la base imposable de les contribucions
especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les
quals puguen imposar altres Administracions Públiques per raó de la mateixa obra o servei. En
tot cas, es respectarà el límit del 90% a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article.
5. A l'efecte de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per l'Entitat la
quantia resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que l'Entitat
Local obtinga de l'estat o de qualsevol altra persona, o Entitat Pública o Privada.
6. Si la subvenció o l'auxili citat s'atorgaren per un subjecte passiu de la contribució
especial, el seu import es destinarà primerament a compensar la quota de la respectiva persona
o Entitat. Si el valor de la subvenció o auxili excedira d'aquesta quota, l'excés reduirà a prorrata
les quotes dels altres subjectes passius.
ARTICLE 8. Quota Tributària
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes
passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les
següents regles:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjunta o separadament, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seua superfície, el volum edificable
dels mateixos i el valor cadastral a l'efecte de l'Impost sobre Béns immobles.
Es consideraran finques amb façana a la via pública tant les que estan construïdes
coincidint amb l'alineació exterior de la poma com les que estan edificades en blocs aïllats, siga
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com siga la seua situació respecte a la via pública que delimita aqueixa poma i siga com siga
l'objecte de l'obra. Per tant, la longitud de la façana haurà de mesurar-se en aquests casos
segons la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, reculada,
patis oberts, zones de jardí o espais lliures.
Quan dues façanes formen un xamfrà o s'unisquen formant una corba, es consideraran, a
l'efecte del mesurament de la longitud de la façana, la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat
de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes immediates.
b) Si es tracta de l'establiment i millora de serveis d'extinció d'incendis, podran ser
distribuïdes entre les Entitats o Societats que cobrisquen el risc per béns situats en el Municipi de
la imposició, proporcionalment a l'import de les primes recaptades l'any immediatament anterior.
Si la quota exigible a cada subjecte passiu fóra superior al 5% de les primes recaptades per
aquest, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seua total amortització.
c) En el cas de construcció de galeries subterrànies, l'import total de la contribució
especial serà distribuït entre les companyies o empreses que hagen d'utilitzar-les en raó a l'espai
reservat a cadascuna o en proporció a la total secció d'aquestes, tot i que no les usen
immediatament.
2. Una vegada determinada la quota a satisfer, la Corporació podrà concedir, a sol·licitud
del subjecte passiu, el fraccionament o ajornament d'aquella per un termini màxim de cinc anys.
ARTICLE 9. Exempcions i Bonificacions
Donada la naturalesa de les contribucions especials regulades en aquesta Ordenança
General, l'Ajuntament no reconeixerà altres exempcions o bonificacions que aquelles que
vinguen imposades per disposicions amb rang de Llei o per Tractats o Convenis Internacionals.
ARTICLE 10. Meritació
1. Les contribucions especials es reporten en el moment en què les obres s'hagen
executat o el servei haja començat a prestar-se. Si les obres foren fraccionables, la meritació es
produirà per a cadascun dels subjectes passius des que s'hagen executat les corresponents a
cada tram o fracció de l'obra.
2. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, una vegada aprovat l'Acord
concret d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir a compte el pagament de les
contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No podrà exigirse la bestreta d'una nova anualitat sense que hagen sigut executades les obres per a les quals
es va exigir la corresponent bestreta.
3. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació
del servei, haurà de procedir-se a determinar els seus subjectes passius, la base i les quotes
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individualitzades definitives, girant les liquidacions que procedisquen i compensant, com a
lliurament a compte, els pagaments anticipats que s'hagen efectuat.
4. Si els pagaments a compte han sigut realitzats per persones que no tenen la condició
de subjecte passiu en la data de la meritació del Tribut, o bé si aquests pagaments excedeixen la
quota individual definitiva que els correspon, l'Ajuntament haurà de practicar d'ofici la pertinent
devolució.
ARTICLE 11. Normes de Gestió
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà la prèvia adopció de l'Acord
d'imposició en cada cas concret.
2. L'Acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment d'un servei que haja de
costejar-se mitjançant contribucions especials no podrà executar-se fins que s'haja aprovat
l'ordenació concreta d'aquestes.
3. L'Acord d'ordenació serà d'inexcusable adopció i contindrà la determinació del cost
previst de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels criteris de
repartiment. L'Acord d'ordenació concret o Ordenança reguladora es remetrà en les altres
qüestions a la present Ordenança fiscal general reguladora de les contribucions especials.
4. Una vegada adoptat l'Acord concret d'ordenació de contribucions especials, i
determinades les quotes a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte
passiu si aquest o el seu domicili foren coneguts i, en defecte d'això, per edictes. Els interessats
podran formular recurs de reposició davant l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència
de les contribucions especials, el percentatge del cost que hagen de satisfer les persones
especialment beneficiades o les quotes assignades.
5. Quan aquest Municipi col·labore amb una altra Entitat Local en la realització d'obres o
l'establiment o ampliació de serveis, i sempre que s'imposen contribucions especials, la seua
gestió i recaptació es farà per l'Entitat que prenga al seu càrrec la realització de les obres o
l'establiment o ampliació dels serveis, sense perjudici que cada Entitat conserve la seua
competència respectiva amb vista als Acords d'imposició i d'ordenació.
6. En el cas que l'Acord concret d'ordenació no fóra aprovat per una d'aquestes Entitats,
quedarà sense efecte la unitat d'actuació, adoptant separadament cadascuna d'elles les
decisions que procedisquen.
ARTICLE 12. Associació Administrativa de Contribuents
1. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment i
ampliació dels serveis promoguts pel Municipi, podran constituir-se en Associacions
administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'Acord d'ordenació de les
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contribucions especials i promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliació dels serveis
per l'Ajuntament, comprometent-se a sufragar la part que corresponga aportar a aquest quan la
seua situació financera no ho permetera, a més de la qual els corresponga segons la naturalesa
de l'obra o servei.
2. Per a la constitució de les Associacions administratives de contribuents, l'Acord haurà
de ser pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representen, almenys, els dos
terços de les quotes que hagen de satisfer-se.
ARTICLE 13. Infraccions i Sancions.
En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seues
disposicions de desenvolupament, segons el que es disposa en l'article 11 el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ARTICLE 14. Legislació Aplicable.
En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, així com en
l'Ordenança Fiscal General aprovada per aquest Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.
La present Ordenança fiscal,, entrarà en vigor en el moment de la seua publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província, i serà aplicable a partir de dutxa data."
2n.- Sotmetre l'acord provisional a informació pública per un període de 30 dies hàbils, en el
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a més en un diari dels de
major difusió de la província. Si no s'hagueren presentat reclamacions, s'entendrà definitivament
aprovat l'acord fins llavors provisional.
3r.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la
Província, així com del text modificat de l'Ordenança, començant a aplicar-se a partir de
l'endemà de publicar-se.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1686
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6.- 3611/2019/GEN, ACORD RELATIU A l'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL, LA PLANTILLA DE PERSONAL I EL SEU ANNEX PER A l'EXERCICI 2019
Per la Regidoria de Personal s'ha subscrit una memòria que conté una sèrie de propostes en
relació amb l'aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'exercici 2019.
En ella es posen de manifest els següents aspectes:
"El pressupost vigent en data de hui continua sent el de l'exercici 2018 prorrogat, la qual cosa
està provocant problemes de gestió en partir-se dels crèdits inicials del 2018 (ara prorrogats) per
a gestionar actuacions, necessitats i serveis de l'exercici 2019, situació que està provocant
desajustaments i dificultats per a anar atenent aqueixes necessitats que van sorgint en la gestió
diària actual, i sobretot, disposar del crèdit adequat.
Per aquesta raó resulta prioritari aprovar com més prompte millor el pressupost de l'exercici 2019
de manera que l'ajuntament puga disposar de l'instrument adequat per a dur a terme les seues
actuacions ordinàries amb repercussió econòmica, especialment en matèria de gestió de
personal, que és un dels àmbits on més problemes s'han suscitat com a conseqüència de
l'aplicació del pressupost 2018 prorrogat.
A l'anterior cal afegir l'avançat que es troba l'exercici 2019, la qual cosa redueix notablement la
capacitat d'influència de la gestió de personal en el present exercici (tenint en quanta que encara
hauria d'aprovar-se definitivament el pressupost, la plantilla i la RPT, entrar en vigor i aprovar-se i
publicar-se l'Oferta d'Ocupació Pública derivada), amb la qual cosa el més raonable sembla
aprovar el pressupost d'aquest exercici per a poder gestionar adequadament el que resta del
mateix i deixar les modificacions i els ajustos que siga necessari introduir en la plantilla i en els
llocs de treball per al pressupost de l'exercici 2020. Això permetrà poder analitzar en profunditat i
amb el temps requerit les necessitats existents en aquest àmbit, així com valorar les
modificacions que cal introduir prèvia negociació amb els representants sindicals.
En qualsevol cas, això no vol dir que no es puguen anar aprovant modificacions puntuals en
l'interval entre l'aprovació dels pressupostos 2019 i 2020 si s'estima necessari.
D'acord amb l'anterior, amb la finalitat de complir aquest propòsit d'aprovar en el menor temps
possible el pressupost de l'exercici 2019, des d'aquesta Regidories s'ha decidit no introduir en
aquest moment cap modificació de calat en la Plantilla i en la RPT corresponents a l'exercici de
2019, més enllà de ressenyar les vacants que s'hagen produït, les variacions quant a les places
ocupades i l'aplicació dels increments retributius legalment aplicables al personal de
l'Administració Local."
En virtut d'això, ni la Plantilla de Personal ni la Relació de Llocs de treball per a 2019 presenten
cap modificació quant al número i característiques de les places i dels llocs recollits en elles
respecte de l'exercici anterior,
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Tan sols s'han incorporat a la plantilla i a l'annex de personal les modificacions relatives a
l'increment de les retribucions del personal resultants de la legislació aplicable en aquest àmbit
per a l'exercici 2019. En aquest sentit, les retribucions del personal funcionari i laboral previstes
en l'annex i en la plantilla de personal s'ajusten als increments retributius autoritzats pels apartats
2n i 4t de l'article 3 del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.
Així mateix, donant compliment al que es disposa per l'article 176.2 del Text Refós de
disposicions vigents en matèria de règim local, s'incorporen a la plantilla de personal els llocs
reservats al personal eventual i les seues retribucions, recollint així l'acord adoptat pel Ple de la
corporació en data 25 de juny de 2019 en els següents termes:
LLOC DE TREBALL
Coordinació àrees inclusió social majors i igualtat
Coordinació àrees de govern i relacions institucionals
Coordinació àrees d'esports
Coordinació de la Comunitat Educativa i Centres escolars
Secretari/a Alcalde

RETRIBUCIONES
30.587,58 €
32.587,58 €
30.587,58 €
30.587,58 €
34.712,54 €

També s'inclouen les retribucions aprovades en aqueix mateix acord plenari per als càrrecs amb
dedicació exclusiva i parcial.
Partint de les consideracions anteriorment efectuades, s'han incorporat a l'expedient els
documents corresponents a la plantilla i annex de personal i la relació de llocs de treball de
l'exercici 2019.
Igualment consta en l'expedient l'informe emés pel Sotssecretari de la Corporació en relació amb
aquest assumpte.
Així doncs, a la cita dels documents i informes obrants en l'expedient, en virtut de l'exposat,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a
favor del PSOE i 10 en contra (4 PP, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:ES, 1
PODEMOSRIBA-ROJAPOT i 1 VOX), va acordar:
Primer: Aprovar inicialment la plantilla de personal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2019 en
els termes que figuren en l'annex de la present proposta, així com la Relació de Llocs de treball
per al mateix exercici (tenint en compte que, atés que no s'introdueix cap modificació, el seu
contingut serà el mateix que l'aprovada en 2018).
Segon: Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aqueix termini, els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimen pertinents.
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Transcorregut el mateix, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest
acord d'aprovació inicial. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.
Tercer: Una vegada aprovada definitivament la Relació de Llocs de treball i la plantilla de
personal de l'exercici 2019, publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i remetre
una còpia de la mateixa a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Comunitat
Autònoma.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/1687

7.- 187/2019/GEN, PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL
EXERCICI 2019
Vist el Projecte de Pressupost General per a l'exercici de 2019, que inclou el Pressupost
Municipal, no existint ni Organismes Autònoms Municipals, ni Societats Mercantils de capital
íntegrament municipal que es presenta.
Tenint en compte que la seua estructura pressupostària s'ajusta a les normes contingudes en
l'Ordre de 3 de desembre de 2008 amb les modificacions introduïdes per l'Ordre HAP/419/2014,
que en l'estat d'ingressos, s'han recollit previsions raonables dels ingressos que es preveuen
liquidar, i en l'Estat de Despeses, els crèdits necessaris per a atendre les obligacions exigibles a
les respectives Corporacions; que s'ha format el Pressupost General amb tota la documentació
prevista en la legislació vigent i que en cadascun dels Pressupostos integrants del Pressupost
General de la Corporació no existeix dèficit inicial.
De conformitat amb els articles 168.4-5 del TRLHL i 90 de la Llei 7/1985 Reguladora de les
Bases de Règim Local i amb el que es disposa en la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a
favor del PSOE i 10 en contra (4 PP, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:ES, 1
PODEMOSRIBA-*ROJAPOT i 1 VOX), va acordar:
PRIMER.-Aprovar, de conformitat amb l'article 32 de la Llei orgànica d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, el sostre de despesa no financera per a l'any 2019 per
un import de 25.134.871,41€.
SEGON: Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació, que ascendeix a un
import de 26.223.633,92 € en l'Estat d'Ingressos i 26.223.633,39 € en l'Estat de Despeses,
segons el següent detall:
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PRESUPUESTO GENERAL
DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

AYUNTAMIENTO

AÑO 2019

ESTADO DE GASTOS
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA
ENTIDAD LOCAL

CAPITULO Y DENOMINACIÓN
I.- Gastos de personal
II.- Gastos corrientes en bienes y servicios
III.- Gastos financieros
IV.- Transferencias corrientes
VI.- Inversiones reales
VII.- Transferencias de Capital
VIII.- Activos financieros
IX.- Pasivos financieros
TOTALES

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE
RIBA-ROJA DE TÚRIA
ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO
Y DENOMINACIÓN
I.- Impuestos Directos
II.- Impuestos Indirectos
III.- Tasas y otros recursos
IV.- Transferencias corrientes
V.- Ingresos Patrimoniales
VI.- Enajenación Inversion.
reales
VII.- Transferencias de capital
VIII.- Activos financieros
IX.- Pasivos financieros
TOTALES

14.736.270,09
8.580.999,79
39.000,00
1.540.672,38
1.198.491,13
126.000,00
2.200,00
0,00
26.223.633,39

AÑO 2019

PRESUPUESTO GENERAL DE LA
ENTIDAD LOCAL
14.930.000,00
850.000,00
4.171.470,20
5.834.644,13
435.319,59
0,00
0,00
2.200,00
0,00
26.223.633,92

TERCER.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost per a l'any 2019
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QUART.-De conformitat amb l'article 21 del RD 500/90:
(...) 6. El Pressupost definitiu s'aprovarà amb efectes d'1 de gener i els crèdits en ell inclosos
tindran la consideració de crèdits inicials. Les modificacions i ajustos efectuats sobre el
Pressupost prorrogat s'entendran fetes sobre el Pressupost definitiu, llevat que el Ple dispose en
el propi acord d'aprovació d'aquest últim que determinades modificacions o ajustos es
consideren incloses en els crèdits inicials, en aquest cas hauran d'anul·lar-se els mateixos. (...).
A) En compliment de l'anterior no es consideren inclosos en els crèdits inicials del Pressupost:
i per tant han de mantindre's les següents modificacions:
-Els expedients de Generació de crèdit.
-Els expedients d'Incorporació de romanents de crèdit.
-Els expedients de modificació mitjançant ampliació de crèdits
-Els expedients de transferències amb números 20,28 i 45
CINQUÉ.- Exposar al Público l'acord d'aprovació inicial mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província pel termini de 15 dies, durant els quals, els interessats podran presentar les
reclamacions que estimen convenients davant el Ple, aquestes reclamacions seran resoltes pel
Ple en el termini d'un mes. En el cas que no es presentaren reclamacions durant el període
d'exposició pública es considerarà definitivament aprovat el Pressupost General per a l'any 2018,
entrant en vigor l'endemà de la publicació del seu resum per capítols en el Butlletí Oficial de la
Província, amb efectes de l'1 de gener del 2018.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/1688

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