ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L´AJUNTAMENT
PLE
EL DÍA 2 de juliol de 2018
Lloc:
Saló d´ Actes de l´ajuntament
Data:
2 de juliol de 2018
Hora:
17:30
CARÁCTER DE LA SESSIO: ORDINÀRIA
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENT: Robert Raga Gadea
REGIDORS ASSISTENTS:
Nom i Cognoms
Mª TERESA POZUELO MARTÍN
JOSÉ LUÍS LÓPEZ GALDÓN
Mª DOLORES VERDEGUER ROYO
JOSÉ ÁNGEL HERNANDEZ CARRIZOSA
RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ
RAFAEL FOLGADO NAVARRO
MIQUEL CASTILLO FAUS
RAFAEL GÓMEZ MUÑOZ
RUBÉN FERRER PÉREZ
CONCEPCIÓN NOGUERA PUCHOL
ANDRÉS FERNÁNDEZ MARQUEZ
MARIA JOSE RUIZ ESTEBAN
JOSE LUIS FOLGADO CORREA
Mª CARMEN GRAU GONZÁLEZ
JUAN VICENTE GINER LLEO
RAQUEL ARGANDONA LOPEZ
PAULA BADÍA LANÁQUERA
SANTIAGO NAVARRO ZARAGOZÁ
FRANCISCO MANUEL CAPARRÓS DURÁN
Mª TERESA RUIZ VENDRELL
Regidors absents:

Cap

Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d' Actes de l 'Ajuntament, el
dia 2 de juliol de 2018, sent les 17.30 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 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'Ordre del dia.

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Acta núm. 7, convocatòria ORDINÀRIA de data 04/06/2018.Comença el sr. Alcalde preguntant
si algun membre de la corporació ha de fer alguna observació a l' acta referenciada. No havent
observacions i sotmesa a votació, va ser aprovada per unanimitat.

PART RESOLUTIVA
PROPOSTA D' ACORD: ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA
2.- 2791/2018/GEN, ACORD RELATIU A l 'APROVACIÓ DEL PLA D' IGUALTAT DEL
PERSONAL AJUNTAMENT RIBA-ROJA DE TÚRIA
"PLA D'IGUALTAT DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT"
ANTECEDENTS DE FET
El Pla d' Igualtat del personal de l' Ajuntament de Riba-roja és una eina per a la incorporació i la
gestió de la igualtat en la part que repercuteix a la plantilla de l'Ajuntament de Riba-roja.
Aquest Pla persegueix la implementació transversal del principi d'igualtat entre dones i homes
en l'àmbit organitzatiu i de funcionament intern.
D'aquesta manera s'exposen els objectius i mesures en diferents àrees: d'accés a l'ocupació,
classificació professional, formació i promoció, retribucions, conciliació de la vida personal,
laboral i familiar del personal, salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe
així com la comunicació i el llenguatge no sexista.
FONAMENTS DE DRET
La Constitució Espanyola de 1978 en el seu article 1.1, estableix que "Espanya es constitueix
en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu
ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític". Així mateix, en l'article
14 proclama el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. Pel seu costat, el 9.2
consagra l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de
l'individu i dels grups en què integra siguen reals i efectives".
Es destaca que la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones
i homes que estableix "El principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes
informarà amb caràcter transversal, l'actuació de tots els poders públics. Les administracions
públiques integraren, de forma activa, en adopció i execució de les seues disposicions
normatives, en la definició i pressupost de polítiques públiques en tots els àmbits i en el
desenvolupament del conjunt de totes les seues activitats. Així mateix, són rellevants normes
com la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i
laboral de les persones treballadores i la Llei 30/2003, de 13 octubre, sobre mesures per
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a incorporar la valoració d'impacte de gènere de les disposicions normatives que va
elaborar el govern. Quant a l'abordatge de la violència de gènere, el referent estatal és la Llei
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere com el principal referent estatal. Per la seua part, la Llei orgànica 7/2007, de 12 abril,
d'Estatut Bàsic d'Empleat públic, en la disposició adicional octava assenyala expressament
l'obligació de les administracions públiques a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en
l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, aquestes han d'adoptar les mesures necessàries
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes; havent d'elaborar
i aplicar un Pla d'Igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de
treball del personal funcionari que s'aplicable, en els termes previstos en el mateix i d'altra
banda, la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les Bases del Règim LocalLocal (modificada per
l'articule 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre) en el seu art. 27 explicita que els Municipis
poden tindre competències en la prestació de serveis socials, la promoció de la igualtat
d'oportunitats i la prevenció de la Violència Contra la Dona la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la
Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, que en el seu article 4 estableix que:
1.Els poders públics valencians han d'adoptar les mesures apropiades per a modificar els
patrons socioculturals de conducta assignats en funció del gènere, amb la finalitat d'eliminar els
prejudicis, els usos i els costums de qualsevol índole basats en la idea inferioritat o en funcions
estereotipades de dones i homes contràries al principi d'igualtat".2. "Les diferents
administracions públiques han d'adoptar una estratègia dual basada en el principi de
complementarietat de mesures d'acció positiva i les que responguen a la transversalitat de
gènere i la Llei 10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat, Planificació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana, estableix per a les administracions locals de la Comunitat Valenciana que
les Administracions Publiques elaboraran i aprovaran plans d'igualtat de gènere que contindran
un conjunt de mesures que possibiliten l'eliminació dels obstacles que impedeixen o dificulten la
igualtat real d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació pública i en el seu
desenvolupament professional (disposició addicional onzena) ."
Sobre la base del que antecedeix i vist que el Pla l'aprovació del qual es pretén compleix amb
els requisits exigits,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
PRIMER. Aprovar l'I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Riba-roja. Aquesta aprovació serà el
primer pas per a aconseguir instruments d'actuació que a més de combatre i corregir situacions
discriminatòries o desigualitarias, promoga la igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la
plantilla del consistori.
SEGON. Instar a realitzar el seguiment i l'avaluació dels objectius marcats en el Pla d'Igualtat
per part de la Comissió d'Igualtat.
TERCER. Publicar aquest Pla en la pàgina web municipal perquè puga ser de general
coneixement i en el BOP.
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Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/1016

3.- 2658/2018/GEN, INCLUSIÓ EN EL CATÀLEG D'ARBRES MONUMENTALS D'INTERÉS
LOCAL
PROPOSTA AL PLE.
Després de la reunió de la Comissió de l'Arbrat realitzada el 9 de Maig de 2018 i havent
acordat actualitzar el catàleg d'arbres d'interés local tal com estableix l'Ordenança Municipal de
Protecció de l'Arbrat d'Interés Local de 2 de novembre de 2004 en l'article 8c. I amb la finalitat
d'adequar aquesta actualització a la Llei 4/2006 de Patrimoni Arbori de la Comunitat Valenciana
s'adjunten les memòries descriptives (fitxes d'inventari de patrimoni monumental versió 201)
elaborades pel Tècnic de Jardineria i Paisatge i el Tècnic de Medi Ambient en col·laboració
amb el CIEF (Centre d'Investigació i Estudis Forestals).
Així mateix es proposa per a la seua inclusió en Catàleg d'Arbres Monumentals
d'Interés Local els següents exemplars, propietat de Sr. ERNESTO FOLGADO LAGUNAS per
protecció expressa del M.I. Aj. de Riba-roja de Túria, en referència a l'article 6 de la Llei
4/2006 de Patrimoni Arbori de la Comunitat Valenciana:
Protecció genèrica:
1. Olea Europea de Canyada Parets/ Barranc de Porxinos (Veure fitxa 43 de la memòria
descriptiva)
2. Olea Europea de Canyada Parets/ Barranc de Porxinos (Veure fitxa 44 de la memòria
descriptiva)
Protecció expressa
3. Olea Europea de Canyada Parets/ Barranc de Porxinos (Veure fitxa 45 de la memòria
descriptiva)
4. Olea Europea de Canyada Parets/ Barranc de Porxinos (Veure fitxa 46 de la memòria
descriptiva)
En previsió que els citats exemplars puguen aparéixer en el Catàleg d'Arbres Monumentals i
Singulars de la Comunitat Valenciana, després d'haver-se aprovat en Comissió de l'Arbrat per
unanimitat dels membres presents, es trasllada aquesta aprovació perquè puga ser ratificada
per Acord de Ple (art. 6.1 de la Llei 4/2006) donant comunicació de tot això a la Conselleria
competent en medi ambient tal com s'estableix en l'article 6.2. de la Llei 4/2006.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
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1.- Aprovar la inclusió dels arbres anteriorment referits en el catalec d' arbres d' interés local,
tinguen protecció genèrica o expressa, tal com es descriuen en la memòria descriptiva adjunta.
2.- Comunicar l' Acord de Ple (art. 6.1 de la Llei 4/2006) a la Conselleria competent en medi
ambient tal com s'estableix en l'article 6.2. de la Llei 4/2006Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/1017

4.- 306/2018/GEN, ACORD RELATIU A LA CONTESTACIÓ D' AL·LEGACIONS EN EL
PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DELS PROJECTES DE
REPARCEL·LACIÓ DE LES O.E. 1,3 I 4 DEL SECTOR GALLIPONT.
ASSUMPTE: CONTESTACIÓ D' AL·LEGACIONS EN EL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ
DE NUL·LITAT DELS PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ DE LES O.E. 1, 3 I 4 DEL
SECTOR GALLIPONT QUANT A la TITULARITAT ASSIGNADA A la PARCEL·LA
ESPORTIVA PRIVADA (Ref Cadastral 0317501YJ1801N)
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Per acord de Ple de 5 de febrer de 2018 es va acordar iniciar el procediment de
declaració de nul·litat dels següents actes:
- Acord plenari de 3 de març de 1995 , pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 1 del
sector Gallipont.
- Acord plenari de 27 de setembre de 1.995, pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE
3 del sector Gallipont.
- Acord plenari de 29 de juliol de 1.999, pel qual s'aprova la reparcel·lació de la UE 4
del sector Gallipont.
Tots ells, quant a l'assignació de la parcel·la d'equipament esportiu, cadastral amb referència
0317501YJ1801N, finca registral núm. 20.728, als propietaris de manera proporcional en lloc
d'adjudicar-la a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria com degué haver-se fet per tractar-se d'un
sòl dotacional públic en virtut de l'instrument d'ordenació que serveix de fonament als projectes
de reparcel·lació.
Segon.- En el tràmit d'informació pública s'han presentat les següents al·legacions:
- Al·legació d' Alberto Federico de Jorge Vegas i Dª Elvira Castaño Díaz, en nom i
representació de Banc Santander S.A., presentada el 13 d'abril de 2018, amb registre d'entrada
núm. 004379.
- Al·legació de Sr. Justo Badía March, presentada el 10 d'abril de 2018, amb registre
d'entrada núm. 004252.
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- Al·legació de Sr. Felipe Bigorra Pla, presentada el 10 d'abril de 2018, amb registre
d'entrada núm. 004266.

A aquests fets, li resulten d'aplicació els següents:
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Al·legació d'Alberto Federico de Jorge Vegas i Dª Elvira Castaño Díaz, en nom i
representació de Banc Santander S.A., presentada el 13 d'abril de 2018, amb registre d'entrada
núm. 004379.
L'al·legació, després d'un resum dels antecedents de fet que consten en l'expedient es limita a
sol·licitar un aclariment que confirme que l'inici del procediment de nul·litat de l'acord plenari
d'aprovació del PRF de la UE 4 Gallipont, ho és quant a l'assignació de quotes als propietaris
de la parcel·la d'equipament esportiu i club social, i no del conjunt de la reparcel·lació.
Al que procedeix informar que sí, que efectivament, tal com es consigna amb detall en el propi
acord, l'abast de la modificació se circumscriu a l'assignació de la parcel·la d'equipament
esportiu, cadastral amb referència 0317501YJ1801N, finca registral núm. 20.728, als
propietaris de manera proporcional, en lloc d'adjudicar-la a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria,
quedant la resta de parcel·les no afectades pel procediment.
Sobre la base de la qual cosa es considera contestada l'aclariment sol·licitat, sense que càpia
el pronunciament exprés sobre l'estimació o no de l'al·legació.
Segon.- Al·legació de Sr. Justo Badía March, presentada el 10 d'abril de 2018, amb registre
d'entrada núm. 004252.
Manifesta l'al·legació que, en el seu moment, els propietaris ja van realitzar cessions de més
o menys el 40% per a vials i zones verdes, que no sap si entre aquestes cessions estava la
parcel·la dotacional objecte de la declaració de nul·litat i sol·licita una reunió perquè s'explique,
anticipant la seua disconformitat amb l'acord.
Al que cal dir que, les reunions amb les associacions de veïns ja s'han produït,
motivades per l'estat d'abandó i problemàtica que genera aquesta parcel·la dotacional privada.
Que ha resultes d'aquesta inquietud s'ha pogut comprovar que l'assignació de la parcel·la
dotacional als propietaris en les diferents reparcel·lacions aprovades incorre en causa de
nul·litat. Que això ha sigut explicat a les associacions de veïns i a tots i cadascun dels veïns
que han comparegut en l'expedient. I finalment, que l'única possibilitat que la parcel·la tinga un
manteniment adequat i un ús profitós per als veïns és la recuperació del caràcter públic de la
mateixa que hauria d'haver tingut des del principi.
Al marge de les qüestions formals i de l'opinió subjectiva, en l'al·legació no es contenen
arguments que qüestionen la legalitat o conveniència de l'acord.
Sobre la base de tot la qual cosa es proposa la desestimació de l'al·legació plantejada.
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Manifesta en un altre apartat de la seua al·legació que s'hauria de canviar la qualificació
cadastral d'urbana per la de rústica com han fet altres municipis en compliment de la sentència
del tribunal suprem i de la modificació de la llei del cadastre.
Al que cal dir que, les unitats UE 4 i UE 2 del Sector Gallipont si tenen ordenació detallada
conferida pel Pla Parcial del Sector Gallipont (aprovat definitivament el 27 de setembre de
1.990) i recollida pel vigent Pla General (aprovat definitivament el 26 d'octubre de 1996).
En línia amb la sentència 2159/2014 de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem que
confirmava la sentència 578/2013 del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura, el 25 de
juny de 2.015 es va publicar en el BOE la Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei
Hipotecària i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, que aprova una modificació
de la llei del cadastre que, referent a aquesta última, al punt quatre, referent als sòls urbans
a efectes cadastrals, estableix:
"Quatre. Es modifica la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 7, que queda redactada de la
següent manera:
«b) Els terrenys que tinguen la consideració d'urbanitzables o aquells per als quals els
instruments d'ordenació territorial i urbanística aprovats prevegen o permeten la seua
passe a la situació de sòl urbanitzat, sempre que s'incloguen en sectors o àmbits
espacials delimitats i s'hagen establit per a ells les determinacions d'ordenació detallada
o detallada, d'acord amb la legislació urbanística aplicable»."
Per tant, encara que no és objecte del present procediment de nul·litat, cal dir que les
parcel·les situades en el sector Gallipont tenen, a efectes cadastrals, la qualificació d'urbans.

Sobre la base de tot la qual cosa es proposa la desestimació de l'al·legació plantejada.
Tercer.- Al·legació de Sr. Felipe Bigorra Pla, presentada el 10 d'abril de 2018, amb registre
d'entrada núm. 004266.
Manifesta, en el mateix sentit de la part segona de l'al·legació anterior, que s'hauria de canviar
la qualificació cadastral d'urbana per la de rústica, restablint l'"ordre fiscal".
Al que cal dir que, les unitats UE 4 i UE 2 del Sector Gallipont si tenen ordenació detallada
conferida pel Pla Parcial del Sector Gallipont (aprovat definitivament el 27 de setembre de
1.990) i recollida pel vigent Pla General (aprovat definitivament el 26 d'octubre de 1996).
En línia amb la sentència 2159/2014 de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem que
confirmava la sentència 578/2013 del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura, el 25 de
juny de 2.015 es va publicar en el BOE la Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei
Hipotecària i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, que aprova una modificació
de la llei del cadastre que, referent a aquesta última, al punt quatre, referent als sòls urbans
a efectes cadastrals, estableix:
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"Quatre. Es modifica la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 7, que queda redactada de la
següent manera:
«b) Els terrenys que tinguen la consideració d'urbanitzables o aquells per als quals els
instruments d'ordenació territorial i urbanística aprovats prevegen o permeten la seua
passe a la situació de sòl urbanitzat, sempre que s'incloguen en sectors o àmbits
espacials delimitats i s'hagen establit per a ells les determinacions d'ordenació
detallada o detallada, d'acord amb la legislació urbanística aplicable»."
Per tant, encara que no és objecte del present procediment de nul·litat, cal dir que les
parcel·les situades en el sector Gallipont tenen, a efectes cadastrals, la qualificació d'urbans.
Sobre la base de tot la qual cosa es proposa la desestimació de l'al·legació plantejada.
Apunta, al final de la seua al·legació, que es procedisca a l'expropiació a cost cap (sic).
Al que cal dir que l'Ajuntament no pretén escometre l'expropiació, ni tan sols acceptar una
donació gratuïta de terrenys, sinó corregir els actes administratius que incorren en causa de
nul·litat de ple dret.
Sobre la base de tot la qual cosa es proposa la desestimació de l'al·legació plantejada.
Vist l'informe de l'Arquitecte municipal de 20 de juny de 2018.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 9 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV) i 12 abstencions, (7 del PP, 2 de Ciutadans i 3 de Ribaroja Pot), va acordar
PRIMER.- Desestimar les al·legacions plantejades pels interessats pels motius expressats en
l'informe del tècnic municipal.
SEGON.- Remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultíu sol·licitant l'emissió del corresponent
informe.
TERCER.- Suspendre el còmput de terminis per a la resolució del procediment fins que es reba
el pronunciament del Consell Jurídic Consultiu.
QUART.- Notificar el present acord als propietaris afectats i a la resta d'interessats en
l'expedient.

Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/1018
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5.- 1376/2018/GEN, RESOLUCIÓ PAI UE PLA REFORMA INTERIOR.
ASSUMPTE: INFORME TÈCNIC SOL·LICITUD DE RESOLUCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL
PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE L'O.E. DELIMITADA PEL PLA DE REFORMA
INTERIOR CALLES BARRACA, SENYERA, Al VOL I VALÈNCIA.
ANTECEDENTS DE FET
Primer: El 13 de setembre de 2005, la mercantil Nova Llar Mediterrània S.L., va presentar
l'Alternativa Tècnica per al desenvolupament de l'Actuació integrada de la Unitat d'Execució
delimitada pel Pla de Reforma Interior calles Barraca, Senyera, Al Vol i València que s'incloïa
en aquesta Alternativa, procedint al seu depòsit en la notaria de Benaguasil i a la publicació
d'anuncis i submissió a exposició pública.
Segon: Es va iniciar la tramitació conforme a la llavors vigent LRAU, havent transcorregut el
termini d'exposició pública sense que s'hagueren presentat al·legacions.
Tercer: El 26 d'octubre de 2.005 la mercantil Nova Llar Mediterrània S.L. va presentar la
proposició jurídic-econòmica i la proposta de conveni, procedint-se a la seua obertura l'endemà
i sent l'oferta de 698.677,98 € més IVA.
Quart: Per acord plenari de 16 d'octubre de 2.006 s'acorda la gestió indirecta del PAI, aprovant
el programa compost de Memòria, Document d'Homologació, Pla de Reforma Interior de
Millora, Projecte d'Urbanització i Projecte de Reparcel·lació, amb la introducció d'algunes
esmenes exigides pels informes tècnics.
Se selecciona com a urbanitzador a l'únic proponent, la mercantil Nova Llar Mediterrània
S.L., declarant l'aprovació provisional en tant es produïsca l'aprovació definitiva de l'instrument
d'ordenació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme.
Cinqué: Nova Llar Mediterrània S.L. va depositar la garantia exigible mitjançant aval bancari
de Bancaixa amb número 0115/194317 i per un import de 56.750,00 €.
Sisé: Per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València de 24 de febrer de 2010 es
va aprovar definitivament l'expedient d'Homologació i Pla Parcial de Reforma Interior.
Seté: Aquest acord de la CTU, que convertia l'aprovació provisional del PAI en definitiva, va
ser notificat a la mercantil el 30 de març de 2010.
Des d'aquesta data no es té constància de cap actuació per part de la mercantil
urbanitzadora.
Huité: Requerit l'urbanitzador perquè, com a agent urbanitzador, justifique les actuacions que
en tal condició té previst dur a terme i aportació, en el termini d'un mes, un pla de treball detallat
material i temporalment, ha presentat escrit en el qual posa de manifest (i) la seua voluntat de
desenvolupar el PAI conforme als terminis i condicions establits en la proposició jurídic-
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econòmica o (ii) alternativament, renunciar als seus drets com a urbanitzador a favor de
l'ajuntament sempre que es produïra la devolució íntegra de les garanties prestades per a
l'execució del programa.
A aquests fets li resulten d' aplicació els següents:
FONAMENTS DE DRET
Primer:
L'urbanitzador ofereix a l'ajuntament dues alternatives:
1)
Execució de l'actuació urbanística conforme als terminis i altres condicions recollides
en la proposició jurídic-econòmica aprovada a aquest efecte, iniciant el còmput de terminis des
del requeriment.
2)
Renúncia als seus drets com a urbanitzador de la unitat d'execució, quedant els
projectes i documentació tècnica en propietat de l'ajuntament, sense cost algun, perquè puga
servir de punt de partida d'una futura programació, recuperant l'urbanitzador l'aval bancari de
56.750,00 € depositat com a garantia del compliment de les seues obligacions.
Segon:
El termini previst en la proposició jurídic-econòmica per a l'execució del PAI és de
24 mesos, computables des del 24 de febrer de 2010, moment en què, després de l'aprovació
definitiva del Pla Parcial de Reforma interior, l'adjudicació del programa d'actuació integrada es
converteix en definitiva.
Ens trobem, doncs, davant un incompliment de terminis de l'urbanitzador, raó per la
qual, l'ajuntament ha procedit a requerir-li perquè manifeste les seues previsions sobre aquest
tema.
Tercer:
Davant l'incompliment de terminis, l'ajuntament pot optar per la imposició de les
penalitats que es contemplen en la proposició jurídic-econòmica o, en última instància, resoldre
l'adjudicació imposant a l'urbanitzador el cost dels perjudicis que tal incompliment comporte
amb càrrec a la garantia constituïda.
Quart:
No havent-se iniciat les obres d'urbanització, el perjudici causat per l'urbanitzador
es limita al cost administratiu de la tramitació i aprovació del programa.
Cinqué:
D'altra banda, manifestant l'urbanitzador la seua voluntat de portar a terme el
programa d'actuació urbanística, la resolució de la condició d'urbanitzador, encara que
possible, podria entendre's com una mesura desproporcionada.
En aquest sentit, quan s'ha pogut finalitzar una actuació urbanística, encara que fóra de
forma extemporània, atesa la conjuntura econòmica en què ens hem trobat aquests últims anys
i pel referit criteri de proporcionalitat, l'ajuntament ha optat per permetre la finalització
d'aquesta, en lloc de la seua resolució per incompliment.
Sisé:
Planteja l'urbanitzador l'alternativa de renunciar a la condició d'urbanitzador amb
unes determinades condicions.
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Alternativa que tindria encaix com una resolució de mutu acord entre l'Ajuntament i
l'Urbanitzador.
Seté:
L'Ajuntament de Riba-roja ha adquirit l'antic magatzem de cebes situat al carrer
València, Al Vol, Senyera i Barraca, amb referència cadastral 9702801YJ0890B0001ZI, que
constitueix el 100% dels terrenys de la unitat d'execució.
Aquesta parcel·la ha sigut adquirida per al seu condicionament com a ús provisional,
que igualment podria convertir-se en definitiu, per a activitats lúdiques, culturals i associatives
de la joventut, o qualsevol altre ús dotacional i, fins i tot, per a la construcció d'habitatges
protegits conforme al PRI redactat per la mercantil i aprovat definitivament.
Huité:
La resolució per mutu acord permetria a l'Ajuntament:
Executar la urbanització en el moment i condicions en què li resulte més convenient per
a l'ús definitiu que pretenga donar-li a la parcel·la adquirida.
Reduir els costos d'urbanització puix que s'estalviarà les despeses de projectes i
gestions ja suportats per l'urbanitzador i que se cedeixen sense cost algun per a l'ajuntament, i
s'evitaran les despeses generals i benefici industrial que li corresponen a l'urbanitzador en la
gestió indirecta.
(S'haurà d'aportar, no obstant això, còpia digital de la documentació tècnica en formats
editables de dibuix i/o text.)
I per tot això,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans) i 10 abstencions, (7 del PP i 3 de Ribaroja Pot), va acordar:
Primer.- Acceptar la renúncia de la mercantil NOVA LLAR DEL MEDITERRANI S.L. a la seua
condició d'urbanitzador del PAI Unitat d'Execució delimitada pel Pla de Reforma Interior calles
Barraca, Senyera, Al Vol i València, a favor de l'Ajuntament i conducta a la Resolucion del PAI
mutu acord.
Segon.- Acordar la devolució de la garantia constituïda per a respondre de l'execució d'aquest
PAI, consistent en aval bancari de Bancaixa amb número 0115/194317 i per un import de
56.750,00 €.
Tercer.- Exigir, amb caràcter previ, a l'urbanitzador l'aportació de còpia digital en formats
editables de dibuix i/o text dels documents tècnics i instruments de planejament.
Quart.- Declarar el sòl inclòs en l'àmbit de l'actuació integrada, de propietat municipal
íntegrament, com a sòl urbà pendent de programació, la qual, es durà a terme en el moment en
el qual l'ajuntament ho estime oportú, per gestió directa i conforme al Pla de Reforma Interior
aprovat definitivament, amb les modificacions que en el seu moment resulten més adequades a
l'interés general.
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Cinqué.- Notificar el present acord a la mercantil NOVA LLAR DEL MEDITERRANI S.L. i al
registre autonòmic de programes d'actuació urbanística.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1019

6.- 32/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR PER A la
RECUPERACIÓ DE LA INICIATIVA D'ESCOLA DE PARES I MARES.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A la RECUPERACIÓ DE LA INICIATIVA D'ESCOLA DE
PARES I MARES
El grup municipal del Partit Popular, d'acord amb el que es preveu en la Llei 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.
Exposició de motius
Les Escoles de Pares i Mares van començar a funcionar a Espanya gràcies a l'acció
d'Associacions de Pares i Mares, centres educatius, institucions educatives, organismes
públics, etc. Originàriament, la seua finalitat era propiciar un espai d'intercanvi perquè les
famílies pogueren compartir les seues experiències.
Actualment, l'objectiu general de les escoles de pares i mares és facilitar informació i suport
psicosocial i pedagògic perquè les famílies milloren els seus recursos relacionats amb
l'educació dels seus fills. Però no solament això, també són un punt de trobada de persones
amb les mateixes problemàtiques, juntament amb professionals de l'educació, que poden posar
en comú les seues estratègies per a garantir el benestar de xiquets i adolescents.
Per això, els temes tractats a les escoles de pares i mares són diversos i obeeixen a les
necessitats més immediates de les famílies, els centres educatius i les institucions
organitzadores. A més, el perfil d'usuari també ha evolucionat; hui dia acudeixen als tallers
psicòlegs, pedagogs, gestors educatius, experts i persones en general interessades en
l'educació de xiquets i adolescents.
Els experts destaquen que la necessitat d'aquestes Escoles recau en el fet que les famílies són
els primers responsables de l'educació dels fills i els coneixements educatius no són innats.
Existeixen moltes formes d'adquirir aquests coneixements (conferències, llibres i revistes,
vídeos i pel·lícules, etc.), però les Escoles de Pares i Mares ofereixen la possibilitat de
compartir la pròpia experiència amb altres famílies i participar en activitats dirigides
exclusivament a la franja d'edat dels fills.
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Una altra finalitat molt important de les Escoles de Pares i Mares és fomentar i reforçar la
relació entre les famílies i els centres educatius. Els experts es troben sovint amb una
descoordinació entre l'acció pedagògica familiar i l'escolar.
Les Escoles de Pares i Mares són una bona estratègia per a aproximar el context educatiu i
familiar i trobar punts en comú per a establir una línia d'acció compartida.
Algunes d'aquestes iniciatives són les Escoles de pares i mares: cursos, tallers, xarrades i
col·loquis que busquen fomentar la participació dels pares i professorat, oferir coneixements
aplicats, posar en comú els dubtes i qüestions i afavorir la interacció entre tots els agents
implicats en la formació dels xiquets i adolescents.
Riba-roja va ser un dels municipis que impulse les Escoles de Pares i Mares. L'Equip de
Govern del Partit Popular, impuls des de la Regidoria d'Educació la iniciativa d'Escola de Pares
i Mares que aconseguisc en uns anys una molt bona resposta, tant dels Centres Educatius com
de les AMPAS i pares i mares que participaven en les diferents iniciatives que es van anar
programant.
En els últims anys, aquest projecte ha quedat en l'oblit i creiem que és moment de recuperar
aquesta iniciativa, perquè els pares i mares poden obtindre tots els recursos i ajuda possible en
l'educació dels seus fills, tant en les edats infantils com en l'adolescència.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
Primer: Recuperar l'Escola de Famílies per al curs escolar 2018/2019, oferida des de
l'Ajuntament.
Segon: Desenvolupar les activitats a partir de les propostes de les Associacions de
Mares i Pares i dels diferents centres educatius de Riba-roja de Túria.
Tercer: Donar compte d'aquest Acord al Consell Escolar Municipal i als Consells
escolars de cada centre.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/1020

7.- 34/2018/PGRU, PROPOSTA DEL GRUP ESQUERRA UNIDA-ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD CIUTADÀ, SOBRE LES MESURES PER A AVANÇAR EN EL
LAÏCISME EN L'ÀMBIT MUNICIPAL.
Rafael Gómez Muñoz, Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida: Acord Ciutadà a
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a l'empara del que es disposa en el Reglament
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d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua
aprovació la següent moció.
MESURES PER A AVANÇAR EN EL LAÏCISME EN L'ÀMBIT MUNICIPAL
Exposició de motius:
El laïcisme és un senyal d'identitat que és consubstancial a la sobirania del poder civil, la
llibertat individual i la democràcia. Reivindicacions històriques com la llibertat de consciència i
de cultes, la secularització dels cementeris, el matrimoni civil i el divorci, la llibertat
d'investigació, l'educació laica i la no imposició de la religió en l'ensenyament o la coeducació
són conquestes d'una societat democràtica i secularizada que hui són patrimoni compartit per
la immensa majoria de la ciutadania.
Atenint-nos al que estableix l'actual Constitució Espanyola: "Cap confessió tindrà caràcter
estatal", es pretén constituir una XARXA DE MUNICIPIS PER UN ESTAT LAIC, que tindrà com
a finalitat garantir i fomentar la llibertat de consciència individual i la independència efectiva de
l'Estat respecte a qualsevol confessió religiosa o ideologia particular, assegurant -així- la
neutralitat ideològica de les administracions públiques.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1.- Que els membres de la corporació local i el personal al servei de l'administració municipal
no mostraran, en l'exercici del seu càrrec o de les seues funcions, cap gest de submissió o
veneració de persones o imatges religioses, ni participaran en funció del seu càrrec en
aquestes manifestacions religioses.
2.- Adoptar les mesures necessàries perquè les preses de possessió o promesa de càrrec es
facen únicament davant un exemplar de la Constitució.
3.- No promoure per part de l'Ajuntament, ritus ni celebracions religioses de cap tipus, sent tots
els actes organitzats per aquest, exclusivament de caràcter civil.
4.- Que l'Ajuntament i la seua corporació, no s'encomanaran a santoral, imatges o rituals
religiosos en cap cas.
5.- Elaborar un cens, que es farà públic, dels locals, habitatges o espais rústics que estiguen
exempts del pagament de l'IBI en aquest terme municipal, així com de les propietats rústiques i
urbanes de les quals s'haja pogut apropiar l'Església catòlica, mitjançant el sistema d'inmatriculació, des de 1946. Sol·licitant, si escau, la informació pertinent als registradors de la
propietat corresponents.
6.- Adoptar les mesures precises per a assegurar que en el cementeri d'aquest municipi els
familiars dels difunts, puguen celebrar les cerimònies i enterraments que estimen pertinents
sobre la base de les seues creences i conviccions, dins de la legalitat, higiene i salubritat
públiques, que marque la legislació vigent.
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7.- Instar al Congrés dels Diputats i al pròxim Govern d'Espanya a avançar en l'establiment de
l'autofinançament de les confessions religioses i establir la fiscalitat general per a aquells béns
de les confessions religioses que no estiguen afectes a ús de culte o social.
8.- Instar al Congrés dels Diputats i al pròxim Govern d'Espanya a conducta a la denúncia dels
Acords de 1979 entre Espanya i la Santa Seu i, al seu terme, establir un nou marc de relacions
d'acord amb el principi de laïcisme de l'Estat.
9.- Promoure campanyes informatives en l'àmbit municipal dirigides a tota la ciutadania, sobre
el significat del Laïcisme, la Declaració Universal dels Drets Humans, la Tolerància, la llibertat
de pensament i de consciència i, per tant, la llibertat religiosa, sobre el principi constitucional:
"Cap confessió tindrà caràcter estatal".
10.-Que aquest Ajuntament promoga i s'adherisca a la constitució de la XARXA DE MUNICIPIS
PER UN ESTAT LAIC, per a això acorda la seua incorporació a aquesta Xarxa i l'enviament
d'aquesta decisió al correu info@redmunicipioslaicos.org on s'està coordinant la creació
d'aquesta XARXA fins a la seua constitució definitiva en la seua pròxima assemblea
constituent.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 6 vots a
favor (2 Compromís, 1 EUPV, 3 de Riba-roja Pot) i 15 en contra, (6 PSOE, 2 de Ciutadans i 7
del PP), va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/1021

8.- 31/2018/PGRU, PROPOSICIÓ RIBA-ROJA POT DE COMPROMIS DE POSADA EN
MARXA DELS RECURS HABITATGE TUTELAT PER A PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL INTEL.LECTUAL
PROPOSICIÓ RIBA-ROJA POT SOBRE COMPROMIS DE POSADA EN MARXA DEL
RECURS HABITATGE TUTELAT PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
INTEL.LECTUAL
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en 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
Proposició de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat Ple Ordinari d'abril de 2018 es va quedar sobre la taula una moció conjunta dels
partits de l'equip de govern que tractava sobre la necessitat de posada en marxa del recurs
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d'habitatge tutelat per a persones amb diversitat funcional intel·lectual. Pel seu interès social,
aquest grup està en l'obligació de rescatar-la dels asumptes oblidats sobre la taula i demanar la
posició dels grups sobre la mateixa.
Definició d'Habitatge Tutelat:
Les vivendes tutelades són habitatges configurades com llars funcionals de dimensions
reduïdes, adequades al nombre i característiques dels usuaris i inserides en l'entorn comunitari,
en què conviuen, de forma estable en el temps, un grup homogeni de persones amb
discapacitat física, intel·lectual o amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu, amb
necessitats de suport intermitent o limitat, en règim de funcionament parcialment autogestionat.
Finalitat:
Les vivendes tutelades tenen com a finalitat proporcionar un recurs d'allotjament, convivència i
suport el més normalitzat possible que facilite, en les millors condicions de confort i qualitat de
vida, la inserció en la comunitat de les persones a les que estan destinades.
La política social adreçada a les persones amb diversitat funcional manté un enfocament
integrador, que ha experimentat un gran avanç en els últims anys. Seguint les orientacions més
recents, l'Estatut de les Persones amb Discapacitat aprovat per la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de
la Generalitat, estableix aquest principi d'integració en matèria educativa, cultural, laboral i
social, de manera que només quan per les característiques de la seva discapacitat les
persones requereixin una atenció específica, aquesta podrà prestar-se a través de serveis i
centres especials.
Les vivendes tutelades suposen una experiència d'autonomia, que posa al servei de les
persones amb diversitat funcional els mitjans d'allotjament i suport social necessaris per a
potenciar al màxim les seves capacitats, facilitant la seva progressiva independència, en un
clima positiu de convivència. Aquesta iniciativa ha permès, en els darrers anys, donar resposta
a les necessitats de persones amb diversitat funcional física o psíquica, que necessiten
d'aquest tipus de recursos, de manera adaptada a les seves necessitats i potencialitats, per
garantir un desenvolupament òptim personal i el seu benestar integral.
D'aquesta visió normalitzada i integradora participa la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la
Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, la rellevància en matèria de
vivendes tutelades ve, a més, realçada en considerar aquestes com centres d'acció social,
precisats de desenvolupament reglamentari en funció de tipologia, característiques i condicions
d'accés dels usuaris, tenint en compte els diferents tipus de diversitat funcional.
De l'experiència comuna de les Vivendes Tutelades per a les persones amb diversitat funcional
es dedueix el caràcter de recurs complementari, necessàriament coordinat (amb els serveis de
treball i integració laboral, i els altres serveis comunitaris), continuat (estable en el temps,
encara que limitat en la necessitat del suport o la intervenció), progressiu (des dels recursos
més protegits o menys autònoms als menys necessitats de protecció i més autònoms) i
comunitari.
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Segons el DECRET 182/2006, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'estableixen les
condicions i els requisits específics per a l'autorització de les Vivendes Tutelades per a
persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica la capacitat assistencial de les
Vivendes Tutelades no podrà ser inferior a quatre places ni superior a set places. Atès que a
Riba-roja de Túria ha prou demanda com per posar en marxa un Habitatge Tutelat
En consideració de tot allò exposat,
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1.- Que la corporació es farà càrrec de la posada en marxa i gestió continuada del recurs
d'Habitatge Tutelat per afavorir la integració socio-laboral de les persones amb diversitat
funcional intel·lectual del municipi i així reconèixer la seva individualitat, el seu potencial
continuo per créixer, desenvolupar-se i adaptar-se a l'entorn.
2.- Que de manera immediata a l'inici de la gestió és demanarà a Conselleria l'acreditació
administrativa corresponent com a vivenda tutelada, i per tant la subvenció dels costos de
gestió i manteniment.
3.- L'Àrea de Benestar Social municipal, mantindrà informat al col.lectiu de diversitat funcional
local, i a la Mancomunitat del recurs ficat en marxa, per tant de fer el mes efectiu possible tots
els recursos comarcals en matèria de diversitat funcional.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 3 vots a
favor (3 de Riba-roja Pot) 7 abstencions, (7 del PP) i 11 en contra, (6 PSOE, 2 de Compromis,
1 EUPV, 2 de Ciutadans), va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/1022

9.- 30/2018/PGRU, PROPOSICIÓ DE RIBA-ROJA POT PER L'ACOLLIMENT A RIBA-ROJA
DE TÚRIA DE PERSONES PROCEDENTS DE L'AQUARIUS
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en 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
Proposició de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament de milions de
persones que fugen dels desastres naturals, els conflictes armats, la violació de drets humans
o la pobresa. La falta de vies legals i segures per a l'entrada en la Unió Europea espenten a les
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persones refugiades a posar-se en mans de les màfies i a seguir rutes perilloses. Segons
dades de l'Organització Internacional per a les Migracions, només l'any 2017, 3.116 persones
van morir ofegades en naufragis mentre creuaven el Mediterrani. En el que portem d'any, ja hi
ha hagut 792 víctimes. Però no és sol un número, són persones. El Mediterrani, punt de
trobada de cultures i civilitzacions, s'ha convertit hui en una enorme fossa comuna per a milers
de persones sense refugi que buscaven protecció.
Les ciutats i els municipis tenim un paper clau en l'acolliment efectiu de refugiats. Si bé la tasca
dels estats és gestionar les polítiques de fronteres, de protecció internacional o d'estrangeria,
és en l'àmbit local on es gestionen les necessitats més immediates: allotjament, manutenció,
roba, atenció mèdica, educació, orientació soci-laboral, llengües, etc. Els municipis doncs,
afrontem un doble repte: el d'acollir en un termini curt en condicions dignes les persones que
busquen protecció i, a llarg termini, el més important i durador, garantir la seua autonomia i
accés al mercat laboral perquè puguen incorporar-se i integrar-se en la societat d'acolliment.
En els últims dies s'està produint en els límits de la Unió Europea una nova crisi humanitària
que ens avergonyeix. Un dels països de la Unió, Itàlia, ha decidit rebutjar l'entrada a les seues
fronteres a 629 persones migrants procedents d'Àfrica. El nostre país, no obstant això, ha
manifestat una postura totalment contrària a la d'Itàlia, i ràpidament ha manifestat públicament
la seua autorització al fet que el vaixell Aquarius amarre en el port de València de manera que
puguem acollir a aquestes persones migrants.
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ja ha manifestat en anteriors ocasions durant aquest
mandat, la seua intenció d'acollir a persones refugiades i integrar-les amb nosaltres com unes
ciutadanes més. És per això que urgeix un posicionament del Ple que permeta actuar
ràpidament en la salvaguarda de les vides humanes que en aquests moments perillen en el
mar Mediterrani, ja que el nostre municipi està en condicions d'oferir allotjament temporal fins
que les persones acollides puguen encaminar les seues noves vides a Europa en la seua cerca
per un futur millor.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1.- Manifestar la nostra solidaritat amb les centenars de milers de persones refugiades que
arriben a la Unió Europea fugint de les guerres, l'explotació i el fam.
2.- Reiterar el nostre oferiment i col·laboració com a Ciutat Acollidora de Refugiats i enviar de
forma urgent al Govern d'Espanya i a l'Ajuntament de València nostra disponibilitat com a
municipi d'acolliment de persones migrants del vaixell Aquarius.
3.- Posar a la disposició de les persones migrants de l'Aquarius les instal·lacions municipals
necessàries per al seu acolliment, i gestionar a través dels Serveis Socials en col·laboració
amb les entitats i institucions interessades les polítiques per a la seua recepció i acolliment. Per
a això:
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Es realitzaran els preparatius necessaris per a condicionar l'alberg municipal o qualsevol altra
instal·lació que siga millor, per a permetre aquest acolliment amb una capacitat màxima
previsible de 10 persones.
En cas de no disposar de partida pressupostària suficient per al seu acolliment i manutenció,
realitzar les modificacions pressupostàries que siguen necessàries per a tal fi.
4.- Fer una crida a la ciutadania de Riba-roja de Túria a la solidaritat i suport cap a aquestes
famílies que fugen dels desastres naturals, els conflictes armats, la violació de drets humans o
la pobresa.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 3 vots a
favor (3 de Riba-roja Pot) i 18 en contra, (6 PSOE, 2 de Compromis, 1 EUPV, 2 de Ciutadans, 7
del PP), va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/1023

10.- 33/2018/PGRU, PROPOSTA DEL GRUP ESQUERRA UNIDA-ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD CIUTADÀ DE GERMANOR ENTRE RIBA-ROJA DE TÚRIA I BEN
ZARAN
En Rafael Gómez Muñoz, Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida: Acord Ciutadà en
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a l'empara d'allò dispost en el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent
moció.
PROTOCOL DE GERMANOR ENTRE RIBA-ROJA DE TÚRIA I BEN ZARAN
Exposició de motius:
L'Estat Espanyol i amb coresponsabilitat tots els municipis que ho conformem, tenim un deute
històric amb el Poble Saharaui, (República Àrabe Saharaui Democràtica). Antiga colònia
Espanyola, independent des de 27 de febrer de 1976, i ocupada per Marroc que reclama
l'annexió.
El Poble Saharaui viu 4 dècades amb un absolut abandó internacional en una situació molt
precària i necessitada de la col·laboració externa.
Riba-roja de Túria ha col·laborat històricament amb la Associació "Ajuda als Pobles" en la
acollida que veïns i veïnes de Riba-roja feren de xiquetes i xiquets duran les èpoques estivals.
La crisi econòmica, entre altres, va fer que poc a poc aquesta col·laboració es difuminara,
mentre la població saharaui augmentava la seua precarietat.
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Ara ens demanen reprendre la cooperació signant aquest protocol entre els dos municipis, i per
això demanem al Ple Municipal el suport de tots els grups polítics per a aquesta iniciativa.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 19 vots a
favor (6 PSOE, 2 de Compromis, 1 EUPV, 7 del PP, 3 de Riba-roja Pot) i 2 abstencions (2
Ciutadans), va acordar:
.******************************************************************************************
República Árabe Saharaui Democrática
Wilaya: Dajla
Data:
Daira Hermanada en Dajla: BEN ZARAN
PROTOCOL DE AGERMANAMENT
Nosaltres els Alcaldes dels Ajuntaments de: RIBA-ROJA DE TÚRIA (València) i de: BEN
ZARAN (Dajla), en representació de nuestr@s ciudadan@s i considerant que un dels mitjans
per a aconseguir i mantindre l'harmonia, l'amistat i la solidaritat entre els pobles és la vinculació
d'ideals i interessos comuns entre les seues respectives ciutats; convençuts que una estreta i
íntima col·laboració entre ambdues ciutats ha de redundar en el millor dels béns espirituals i
materials; moguts per l'esperit de pau, llibertat i prosperitat, hem decidit germanar-nos i
col·laborar en comú per a aconseguir els següents objectius:
Donar suport a el Poble Sahrauí en la seua justa lluita contra l'expansionisme i l'agressió
marroquina, així com en el seu dret a l'autodeterminació.
Recolzar les iniciatives tendents a una solució justa, pacífica i duradora del conflicte.
Declarar nostra ferma decisió de mantindre vincles de solidaritat, pau i el benestar entre els
pobles.
Cooperar en el desenvolupament de les relacions socioculturals, econòmiques i turístiques.
La cooperació i intercanvi entre els nostres municipis seran tan àmplies com ho requereixen les
aspiracions de tots dos; l'enumeració de materials a desenvolupar no és limitada.
Es procurarà la posada en pràctica de la marxa d'activitats que fonamenten les relacions de
ciutats germanades i la directa participació d'ambdues Municipalitats.
Els Governs Municipals procuraren difondre entre les seues col·lectivitats l'ideal de solidaritat
que ha d'inspirar els comportaments dels seus vecin@s aprenent a compartir i adoptar els
instruments disponibles per a solucionar problemes que, encara que comuns, es desenvolupen
en contextos diferents.
La vigència d'aquest pacte d'agermanament vindrà determinada per la voluntat de tots dos
Municipis.
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Manifestem la nostra voluntat de respectar els principis establits per la Federació Municipal de
Ciutats Unides.
En senyal de conformitat signem aquest document en el lloc i data indicats.
Signatura de l'Alcalde de:
Signatura de l'Alcalde
de:
Riba-roja de Túria
Ben Zaran
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/1024

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.
11. 2715/2018/GEN. Donar compte de la modificació delegació competències de l'Alcalde
en la Junta de Govern Local sobre aprovació factures i ordenació del pagament.El Ple es dóna per assabentat.
Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/1025

12. Donar compte de les Resolucions de la número 1436/2018 a la 1642/2018.
S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprensiva entre els números 1436/2018 a la
1642/2018, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l'arxiu d'àudio annex a
la present acta
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/1026

13. PRECS I PREGUNTES.
Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/1027

I no havent-hi altres assumptes que tractar per el/la Sr/Sra. President/a se va alçar la sessió
sent les 20.37 hores del mateix dia de la seua iniciació.
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