ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE EL DIA
25 de juny de 2019
Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament
Data: 25 de juny 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 Folgado
Navarro

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 Santamaría
Garrido

Regidors absents: Cap
Actua com a 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 25 de juny 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 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.- 3041/2019/GEN, DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 1804/2019
NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE, LEGISLATURA 2019-2023

RELATIVA

A

Pel Sr. Alcalde s'adona de la Resolució núm. 1804/2019 relativa als nomenaments dels Tinents
d'Alcalde.
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA Núm. 1804/2019
18 de juny de 2019
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vist que el passat 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions municipals.
Segon.- Vist que el dia 15 de juny de 2019 s'ha constituït la nova corporació i elegit Alcalde de
conformitat amb l'article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, Reguladora del Règim Electoral General i
l'article 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
FONAMENTS DE DRET.
Primer.- Considerant l'article 38 del ROF que diu que constituïda la nova corporació i elegit el nou
Alcalde/aqueixa, dins del termini dels 30 dies següents, el/la Alcalde/aqueixa haurà de convocar
sessió o sessions extraordinàries del Ple per a establir l'organització i funcionament i resoldre
aspectes fonamentals de funcionament de la corporació, en concret: donar compte de les resolucions
d'Alcaldia en matèria de nomenaments de Tinents d'Alcalde.
Segon.- Conforme al que es disposa en els articles 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de Bases de Règim Local, respecte a l'organització municipal i el nomenament dels
Tinents d'Alcalde.
Tercer.- D'acord amb l'article 35.2.b) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual es consideren
òrgans necessaris a l'Ajuntament als Tinents d'Alcalde.
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Quart.- Considerant el que es disposa en l'article 23.3 de la LRBRL que diu que els Tinents d'Alcalde
substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a
l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest de els membres de la Junta de Govern
Local i, on aquesta no existisca, de els Regidors.
Cinqué.- Considerant el que s'estableix en l'article 21.2 de la LRBRL que diu que correspon a
l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde.
Sisé.-Considerant el que es disposa en l'article 46 del ROF que diu que els Tinents d'Alcalde seran
lliurement nomenats i cessats per l'Alcalde de els membres de la Comissió de Govern i, on aquesta
no existisca, de els Regidors.
Seté.-Considerant que els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l'Alcalde
de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebre, notificant-se, a més,
personalment als designats, i es publicaran en el «Butlletí Oficial» de la Província, sense perjudici de
la seua efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució per l'Alcalde, si en ella no es
disposara una altra cosa.
Huité.- Considerant que aquest mateix article en relació amb l'article 22 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d'abril diu que en els municipis amb Comissió de Govern el nombre de Tinents
d'Alcalde no podrà excedir del nombre de membres d'aquella. En aquells altres en què no existisca tal
Comissió, el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del terç del nombre legal de membres de
la Corporació.
Nové.- Considerant el que s'estableix en l'article 112 i següents de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana que regula les disposicions comunes a les
entitats locals i en concret al funcionament en règim comú.
Dècim.-Considerant el que es disposa en l'article 10 del Reglament Orgànic Municipal.
Vistos els antecedents de date i els fonaments jurídics d'aplicació, RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a titulars de les Tinences d'Alcaldia als següents regidors:
Primer Tinent d'Alcalde: Teresa Pozuelo Martín.
Segon Tinent d'Alcalde: José Angel Hernández Carrizosa.
Tercer Tinent d'Alcalde: José Luis López Galdón.
Quart Tinent d'Alcalde: Rafael Gómez Sánchez.
SEGON.-Correspondrà als nomenats substituir, per la seua ordre de nomenament a aquesta Alcaldia
en l'exercici de les seues atribucions en els supòsits legalment previstos.
TERCER.-Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten si escau
l'acceptació de tals càrrecs.
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QUART.-Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la
Província i publicar-los igualment en el Tauler d'anuncis municipal.
CINQUÉ.-Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebre.
SISÉ.-Els nomenaments efectuats seran efectius des de l'endemà a la data de la present resolució.
El Ple es dóna per assabentat.

2.- 3041/2019/GEN, DONAR COMPTE DE RESOLUCIÓ EN LA QUAL ES NOMENEN ELS
MEMBRES I LES ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I S'EFECTUEN
DELEGACIONS EN TINENTS D'ALCALDE I REGIDORS.
El Sr. Alcalde indica que retira de l'ordre del dia la dació compta d'aquesta resolució perquè
s'ha deixat sense efecte i s'ha dictat una altra en substitució que serà remesa a tots els membres del
Ple perquè en prengui coneixement i de la qual s'adonarà en el següent Ple.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/1612

3.- 3041/2019/GEN, DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'ESTABLEIX LA
PERIODICITAT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Donar compte de la resolució per la qual s'estableix la periodicitat de la Junta de Govern Local
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA Núm. 1813/2019
19 de juny de 2019
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, LEGISLATURA 2019-2023.
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vist que el passat 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions municipals.
Segon.- Vist que el dia 15 de juny de 2019 s'ha constituït la nova corporació i elegit Alcalde de
conformitat amb l'article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, Reguladora del Règim Electoral General i
l'article 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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Tercer.-Vist que per resolució d'alcaldia de data 19 de juny de 2019 s'ha nomenat als membres de la
Junta de Govern Local.

FONAMENTS DE DRET.
Primer.- Considerant l'article 38 del ROF que diu que constituïda la nova corporació i elegit el nou
Alcalde/aqueixa, dins del termini dels 30 dies següents, el/la Alcalde/aqueixa haurà de convocar
sessió o sessions extraordinàries del Ple per a establir l'organització i funcionament i resoldre
aspectes fonamentals de funcionament de la corporació, en concret: donar compte de les resolucions
d'Alcaldia en matèria de nomenaments dels membres de la Junta de Govern Local.
Segon.- Considerant el que es disposa en l'article 23.1 de la LRBRL que diu que la Junta de Govern
Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del número legal d'aquests,
nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple. L'apartat segon diu que correspon a
la Junta de Govern Local: a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions i b) Les
atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.
Tercer.- Considerant el que s'estableix en l'article 112 del ROF que diu que la Comissió de Govern
celebrarà sessió constitutiva, a convocatòria de l'Alcalde o President, dins dels deu dies següents a
aquell en què aquest haja designat els membres que la integren.
Quart.- Considerant que el mateix article assenyala que a falta de previsió expressa en el Reglament
orgànic de l'entitat, la Comissió de Govern celebrarà sessió ordinària cada quinze dies com a mínim.
A més, les sessions se celebraran a la Casa Consistorial, Palacio Provincial o edifici que siga seu de
l'entitat, excepte en els supòsits de força major.
Cinqué.- Considerant el que s'estableix en l'article 112 i següents de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de
la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana que regula les disposicions comunes a les
entitats locals i en concret al funcionament en règim comú.
Sisé.- Considerant el que es disposa en l'article 15 del Reglament Orgànic Municipal.
Vistos els antecedents de date i els fonaments jurídics d'aplicació, RESOLC:
PRIMER.- Convocar la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local per al dia 25 de juny de 2019 a
les 11.00 hores.
SEGON.- Aprovar el següent règim de sessions:
La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària tots els dilluns de cada setmana a les
8.30 hores.
Les sessions extraordinàries i les urgents tindran lloc quan amb tal caràcter siguen
convocades per aquesta Alcaldia.
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-

Les sessions se celebraran a la Sala habilitada a aquest efecte segons assistència.

TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució als membres de la Junta de Govern Local designats,
així com al Ple de la Corporació en la pròxima sessió que celebre.
Riba-roja de Túria, a 19 de juny de 2019"
El Ple es dóna per assabentat.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/1613

4.- 3041/2019/GEN, DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I
DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS.
Pel Sr. Alcalde s'adona de la formació dels grups polítics i els seus portaveus:
Pel Grup polític municipal amb la denominació de Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), són:
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
Sent el seu Portaveu: María Teresa Pozuelo Martín
Portaveu suplent: Jose Angel Hernandez Carrizosa
Pel Grup polític municipal amb la denominació de Partit Popular (PP), són:
Mª José Ruiz Esteban
Santiago Navarro Zaragozá
Pedro Tortajada Raga
Raquel Argandoña López
Sent el seu Portaveu: Mª José Ruiz Esteban
Pel Grup polític municipal amb la denominació de Ciutadans Partit de la Ciutadania (CS), són:
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Salvador Evaristo Ferrer Cortina
Mª Teresa Ruiz Vendrell
Sent el seu Portaveu: Salvador Evaristo Ferrer Cortina
Portaveu suplent: Mª Teresa Ruiz Vendrell
Pel Grup polític municipal amb la denominació de Compromís per Riba-roja: Compromís
Municipal (COMPROMÍS MUNICIPAL), és:
Rafael Folgado Navarro
Sent el seu Portaveu: Rafael Folgado Navarro
Pel Grup polític municipal amb la denominació de L'Esquerra de Riba-roja – Esquerra
Unida Esquerra Republicana: Seguim Endavant (EUPV-ERPV:SE), es:
Rafael Gómez Muñoz
Sent el seu Portaveu: Rafael Gómez Muñoz
Pel Grup polític municipal amb la denominació de Podemos/Podem – Riba-roja Puede
(PODEMOSRIBA-ROJAPOT), es:
Arantxa Torres Macias
Sent el seu Portaveu: Arantxa Torres Macias
Pel Grup polític municipal amb la denominació de VOX, es:
Nuria Santamaría Garrido
Sent el seu Portaveu: Nuria Santamaría Garrido
El Ple es dóna per assabentat.

5.- 3041/2019/GEN, ACORD RELATIU A la PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES,
LEGISLATURA 2019-2023
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vist que el passat 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions municipals.
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Segon.- Vist que el dia 15 de juny de 2019 s'ha constituït la nova corporació i elegit Alcalde de
conformitat amb l'article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, Reguladora del Règim Electoral General i
l'article 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
FONAMENTS DE DRET.
Primer.- Considerant l'article 38 del ROF que diu que constituïda la nova corporació i elegit el nou
Alcalde/aqueixa, dins del termini dels 30 dies següents, el/la Alcalde/aqueixa haurà de convocar
sessió o sessions extraordinàries del Ple per a establir l'organització i funcionament i resoldre
aspectes fonamentals de funcionament de la corporació, en concret: determinar la periodicitat de les
sessions plenàries.
Segon.- Considerant el que es disposa en l'article 78 del ROF en relació amb l'article 46.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d'abril), que diu el següent: "2. En tot cas, el funcionament del Ple de les Corporacions
Locals s'ajusta a les següents regles: a) El Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes als
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants i en les Diputacions Provincials".
Tercer.- Considerant el que s'estableix en l'article 112 i següents de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de
la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana que regula les disposicions comunes a les
entitats locals i en concret al funcionament en règim comú.
Quart.-Considerant el que es disposa en els articles 19 i següents del Reglament Orgànic Municipal
de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
PRIMER.- Aprovar el següent règim de sessions:
El Ple celebrarà sessió ordinària el dilluns primer de cada mes en l'horari de les 17.30 hores
durant tots els mesos de l'any; el mes d'agost no se celebrarà Ple Ordinari.
Si fóra festiu es traslladarà al següent dilluns.
Quant al règim de les sessions extraordinàries s'atendrà a el que es preveu en l'article 46.2 de
la LRBRL.
SEGON.- D'acord amb aquest règim de sessions se celebrarà una Junta de Portaveus a l'inici de
cada any (o període anual corresponent com ocorre en 2019 i ocorrerà en 2023) a l'efecte de fixar els
dies concrets de celebració de les sessions atesos els festius o altres circumstàncies a tindre en
compte.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1614
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6.- 3041/2019/GEN, ACORD RELATIU A la CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES PERMANENTS, LEGISLATURA 2019-2023.
Acord relatiu a la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, Legislatura 20192023.
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vist que el passat 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions municipals.
Segon.- Vist que el dia 15 de juny de 2019 s'ha constituït la nova corporació i elegit Alcalde de
conformitat amb l'article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, Reguladora del Règim Electoral General i
l'article 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Tercer.- Vist que s'han consultat als portaveus dels grups polítics i s'han examinat els escrits amb les
propostes d'adscripció dels seus representants a les respectives comissions.
FONAMENTS DE DRET.
Primer.- Considerant l'article 38 del ROF que diu que constituïda la nova corporació i elegit el nou
Alcalde/aqueixa, dins del termini dels 30 dies següents, el/la Alcalde/aqueixa haurà de convocar
sessió o sessions extraordinàries del Ple per a establir l'organització i funcionament i resoldre
aspectes fonamentals de funcionament de la corporació, en concret: la creació i composició de les
comissions informatives permanents.
Segon.- Considerant el que es disposa en l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en els articles 123 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i
en els articles 44 i següents del Reglament Orgànic Municipal (ROM), publicat en el BOP de 23 de
març de 2012, es creen les Comissions Informatives Permanents, com a Òrgans sense atribucions
resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe i consulta dels assumptes que hagen de ser
sotmesos a la consideració del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb
competències delegades pel Ple, així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern
Local, i els Regidors que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que
corresponen al Ple.
Tercer.- Considerant el que s'estableix en aquest mateix article de la LRBRL que diu que la Comissió
Especial de Comptes existeix en tots els municipis, d'acord amb l'estructura prevista en l'article 116
LRBRL. D'altra banda, l'article 127 del ROF indica que, bé a través del reglament orgànic o mitjançant
acord adoptat pel Ple de la Corporació, la Comissió Especial de Comptes podrà actuar com a
Comissió informativa permanent per als assumptes relatius a economia i hisenda de l'entitat.
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Quart.- Considerant que el mateix article 20 diu que la seua constitució s'acomodarà a la
proporcionalitat existent entre els diferents Grups Polítics representats en la Corporació; i l'adscripció
concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que hagen d'integrar-la en representació de
cada Grup, es realitzarà mitjançant escrit del Portaveu del mateix dirigit a l'Alcalde i del qual es
donarà compte al Ple, podent designar a més un suplent per cada titular.
Cinqué.- Considerant el que es disposa en l'article 124 del ROF que diu que les Comissions
Informatives poden ser permanents o especials.
Sisé.- Considerant el que es disposa en l'article 15 del ROF que diu que l'Alcalde o President de la
Corporació és el president nat de totes elles; no obstant això, la Presidència efectiva podrà delegar-la
en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la pròpia Comissió, després de la corresponent
elecció efectuada en el seu si.
Septimo.- Considerant el que s'estableix en l'article 31 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana que regula les disposicions comunes a les
entitats locals i en concret al funcionament en règim comú.
Huité.- Considerant el que es disposa en l'article 44.2° del ROM que diu que correspon al Ple, a
proposta del/l'Alcalde/sa, determinar el número, denominació i funcions de les Comissions Municipals,
podent el Ple al seu torn sense necessitat de proposta prèvia de l'Alcalde, constituir comissions
municipals especials de caràcter temporal per a qüestions específiques, que quedaran dissoltes una
vegada que complisquen les funcions que li van ser encomanades per aquell.
Vistos els antecedents de date i els fonaments jurídics d'aplicació.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
PRIMER.- Crear 4 Comissions Informatives (una d'elles que actuarà al seu torn com a Comissió
Especial de Comptes), coincidents amb les quatre grans àrees polítiques, segons les següents
denominacions i competències:
1.- Comissió Informativa de Serveis econòmics, jurídics, Govern Obert, Planificació estratègica i
Innovació.
Que englobarà les següents matèries: Hisenda, Serveis Generals, Serveis jurídics, RH, Seguretat
Ciutadana, Patrimoni, Planificació Estratègica, Innovació, Projectes Europeus, Transparència,
Participació Ciutadana i Administració Electrònica. A més exercirà les atribucions que la legislació
encomana a la Comissió Especial de Comptes.
Composició:
PSOE.
Titular: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.(que ejercerá de Presidente nato)
Titular: D. José Luis Ramos March
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Titular: Dª Esther Gómez Laredo
Titular: D. José Ángel Hernández Carrizosa
Titular: Dª Mª Teresa Pozuelo Martín
Titular: D. José Luis López Galdón
Titular: Dª Ana Cristina Folgado Morales
Suplent: Cualquier otro Concejal de su grupo político.

PP.
Titular: Dª Mª José Ruiz Esteban.
Titular: D. Santiago Navarro Zaragoza
Suplent: Dª Raquel Argandoña López
Suplent: D. Pedro Tortajada Raga
RIBA-ROJA PUEDE.
Titular: Dª Arantxa Torres Macías
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: Dª Mª Teresa Ruiz Vendrell.
Suplent: D. Salvador Evaristo Ferrer Cortina.
CM Compromís
Titular: D. Rafael Folgado Navarro
EUPV.
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz
VOX
Titular: Dª Núria Santamaría Garrido.

2.- Comisión Informativa de Urbanismo Sostenible, Servicios Públicos, Áreas Industriales y
Movilidad .
Que englobará las siguientes materias: Planificación Urbanística, Infraestructuras, Movilidad, Obras,
Servicios Públicos, Parques y jardines, Urbanizaciones y Áreas Industriales, Fomento económico y
Actividades.
Composición:
PSOE.
Titular: Dª Mª Teresa Pozuelo Martín
Titular: D. Rafael Gómez Sánchez
Titular: D. José Luis Ramos March
Titular: Dª Esther Gómez Laredo
Titular: D. José Ángel Hernández Carrizosa
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Titular: Dª Záfira Pérez Pacheco
Titular: Dª Mª Dolores Verdeguer Royo.
Suplente: Cualquier otro Concejal de su grupo político.
PP.
Titular: Dª Mª José Ruiz Esteban.
Titular: Dª Raquel Argandoña López
Suplente: D. Santiago Navarro Zaragoza
Suplente: D. Pedro Tortajada Raga
RIBA-ROJA PUEDE.
Titular: Dª Arantxa Torres Macías
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: D. Salvador Evaristo Ferrer Cortina.
Suplente: Dª Mª Teresa Ruiz Vendrell
CM Compromís
Titular: D. Rafael Folgado Navarro
EUPV.
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz
VOX
Titular: Dª Núria Santamaría Garrido.

3.- Comisión Informativa de Educación, Cultura, Promoción de la Salud y el Deporte, Turismo y
Fiestas.
Que englobará las siguientes materias: Educación, Cultura, Infancia, Juventud, Deportes, Promoción
de la Salud, Fiestas, Fallas, Turismo.
Composición:
PSOE.
Titular: Dª Záfira Pérez Pacheco
Titular: Dª Esther Gómez Laredo
Titular: D. José Luis Ramos March.
Titular: D. Francisco Javier García Escudero
Titular: Dª Ana Cristina Folgado Morales
Titular: D. José Luis López Galdón
Titular: Mª Dolores Verdeguer Royo.
Suplente: Cualquier otro Concejal de su grupo político.
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PP.
Titular: D. Pedro Tortajada Raga
Titular: D. Santiago Navarro Zaragoza
Suplente: Dª Mª José Ruiz Esteban.
Suplente: Dª Raquel Argandoña López
RIBA-ROJA PUEDE.
Titular: Dª Arantxa Torres Macías
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: D. Salvador Evaristo Ferrer Cortina.
Suplent: Dª Mª Teresa Ruiz Vendrell
CM Compromís
Titular: D. Rafael Folgado Navarro
EUPV.
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz
VOX
Titular: Dª Núria Santamaría Garrido.
4. Comisión Informativa de Economía Circular, Transición ecológica, Igualdad y Políticas
Inclusivas.
Que englobará las siguientes materias: Igualdad, Políticas Inclusivas, Mayores, Transición Ecológica,
Agricultura y Bienestar animal.
PSOE.
Titular:: D. José Ángel Hernández Carrizosa
Titular: D. José Luis Ramos March.
Titular: Dª Esther Gómez Laredo.
Titular: Dª Mª Dolores Verdeguer Royo.
Titular: D. José Luis López Galdón.
Titular: Dª Ana Cristina Folgado Morales
Titular: Dª Mª Teresa Pozuelo Martín
Suplent: Cualquier otro Concejal de su grupo político.
PP.
Titular: D. Pedro Tortajada Raga
Titular: Dª Raquel Argandoña López
Suplent: Dª Mª José Ruiz Esteban.
Suplent: D. Santiago Navarro Zaragoza
RIBA-ROJA PUEDE.
Titular: Dª Arantxa Torres Macías
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CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titular: Dª Mª Teresa Ruiz Vendrell.
Suplent: Salvador Evaristo Ferrer Cortina.
CM Compromís
Titular: D. Rafael Folgado Navarro

EUPV.
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz
VOX
Titular: Dª Núria Santamaría Garrido.
SEGON.- Les Comissions Informatives celebraran sessió ordinària una vegada al mes, en els dies i
hores que establisca l'Alcalde o el seu respectiu President, els qui podran, així mateix, convocar
sessions extraordinàries o urgents d'aquestes. Anualment se celebrarà una Junta de Portaveus en la
qual s'establiran els dies concrets a celebrar les Comissions Informatives en funció dels festius, etc.
Tendint en compte que amb caràcter general se celebrarà el dimarts previ al dia fixat per al Ple. Les
convocatòries de sessió hauran de ser notificades als membres de la Comissió, amb una antelació de
2 dies hàbils, excepte les urgents. En tot cas, s'acompanyarà l'ordre del dia de la sessió. La
convocatòria es cursarà electrònicament.
TERCER.- La Secretaria de cada Comissió serà exercida per un funcionari designat per l'Alcaldia de
els de la plantilla de l'Ajuntament, a proposta de la Secretària General, actuant per delegació
d'aquesta.
Els expedients administratius hauran d'estar a la disposició de Secretaria el divendres previ a la
convocatòria, en cas contrari no s'introduiran en l'ordre del dia a proposta de Secretaria podent ser
introduïts pel President/a de la Comissió si considera que existeixen motius per a això, advertint
d'aquesta circumstància en la convocatòria de la Comissió.
Les mocions dels partits polítics hauran d'haver-se presentat en la seu electrònica adjuntant
imprescindiblement còpia en Word abans de les 08.00 hores del dia de la convocatòria. En cas
contrari no s'introduiran en l'ordre del dia excepte petició expressa del President/a de la Comissió fent
constar aquesta circumstància en la convocatòria.
QUART.- El funcionament de les Comissions s'ajustarà a el que es preveu per a elles en el
Reglament Orgànic Municipal i en el no previst en ell, en el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
CINQUÉ.- Podran assistir sense veu ni vot els Regidors/as de la Corporació que no siguen membres
titulars de les diferents Comissions Informatives amb compliment d'haver de sigil.
Àudio: 06.mp3
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Vídeo: http://videople.es/1615

7.- 3041/2019/GEN, ACORD RELATIU A la FIXACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS,
INDEMNITZACIONS I DIETES DELS REGIDORS/AS I PERSONAL EVENTUAL I FIXACIÓ DE
RETRIBUCIONS I ASSIGNACIÓ ECONÒMICA GRUPS POLÍTICS, LEGISLATURA 2019-2023
Acord relatiu a la fixació del règim de retribucions, indemnitzacions i dietes dels Regidors/as i
Personal eventual i fixació de retribucions i assignació econòmica Grups Polítics, Legislatura 20192023
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vist que el passat 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions municipals.
Segon.- Vist que el dia 15 de juny de 2019 s'ha constituït la nova corporació i elegit Alcalde de
conformitat amb l'article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, Reguladora del Règim Electoral General i
l'article 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
FONAMENTS DE DRET.
Primer.- Considerant el que s'estableix en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, que diu que els membres de les Corporacions locals percebran retribucions
per l'exercici dels seus càrrecs quan els exercisquen amb dedicació exclusiva, en aquest cas seran
donats d'alta en el Règim general de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de
les quotes empresarials que corresponga.
Segon.- Considerant que el mateix article diu que els membres de les Corporacions locals que
exercisquen els seus càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de presidència,
vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requerisquen,
percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a aquestes, en aquest cas seran igualment
donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social en tal concepte, assumint les Corporacions
les quotes empresarials que corresponga.
L'article 75 *ter de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local estableix que als Ajuntaments de
Municipis amb població compresa entre 20.001 i 35.000 habitants els membres que podran prestar
els seus serveis en règim de dedicació exclusiva no excedirà de deu.
Tercer.- Considerant que afig que només els membres de la Corporació que no tinguen dedicació
exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la Corporació que formen part, en la quantia assenyalada pel ple d'aquesta.
Quart.- Considerant el que es disposa en l'article 75.4 que diu que els membres de les Corporacions
locals percebran indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu càrrec,
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segons les normes d'aplicació general en les Administracions públiques i les que en desenvolupament
de les mateixes aprove el ple corporatiu.
Cinqué.- Considerant el que es disposa en l'apartat 5 d'aquest article que diu que les Corporacions
locals consignaran en els seus pressupostos les retribucions, indemnitzacions i assistències a què es
fa referència en els quatre números anteriors, dins dels límits que amb caràcter general
s'establisquen, si escau. Hauran de publicar-se íntegrament en el "Butlletí Oficial" de la Província i
fixar-se en el tauler d'anuncis de la Corporació els acords plenaris referents a retribucions dels
càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i règim de dedicació d'aquests últims, indemnitzacions i
assistències, així com els acords del President de la Corporació determinant els membres de la
mateixa que realitzaran les seues funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Sisé.- Considerant el que es disposa en l'article 13.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
que afig que el Ple corporatiu, a proposta del President, determinarà, dins de la consignació global
continguda a tal fi en el Pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que podran exercir-se en
règim de dedicació exclusiva i, per tant, amb dret a retribució, així com les quanties que
corresponguen a cadascun d'ells en atenció al seu grau de responsabilitat.
Seté.- Estableix l'article 104 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local que el número,
característiques i retribucions del personal eventual serà determinat pel Ple de cada Corporació al
començament del seu mandat.
Establint l'article 104 bis en la seua apartat d) que els Ajuntaments de Municipis amb població
superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants podran incloure en les seues plantilles llocs de
treball de personal eventual per un número que no podrà excedir de set.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, i prèvia
introducció d'esmena pel Sr. Alcalde a través de la qual es rectifica el punt primer de la part
dispositiva substituint “Tinent d'Alcalde amb signatura delegada” per “Tinent d'Alcalde amb
coordinació d'àrees” per 11 vots a favor del PSOE, 9 en contra (4 PP, 2 CS, 1 EUPV-ERPV:SE, 1
PODEMOSRIBA-ROJAPOT i 1 VOX) i 1 abstenció de COMPROMÍS MUNICIPAL, va acordar:
PRIMER.- Fixar el següent règim de retribucions per a aquests membres de la Corporació amb
dedicació exclusiva i caràcter anual:
Alcalde: 48.024,82 € bruts anuals.
Tinent d'Alcalde amb coordinació d'àrees: 39.800,00
Tinent d'Alcalde amb coordinació d'àrees: 39.800,00
Tinent d'Alcalde: 35.941,14 € bruts anuals.
Tinent d'Alcalde: 35.941,14 € bruts anuals.
Regidor delegat: 35.941,14 € bruts anuals.
Regidor delegat: 35.941,14 € bruts anuals.
SEGON.- Fixar el següent règim retribucions per als següents membres de la Corporació amb
dedicació parcial al 50% i amb caràcter anual:
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Regidor delegat: 17.970,57 € bruts anuals.
Regidor delegat: 17.970,57 € bruts anuals.
TERCER: El número de personal eventual d'aquesta Corporació que serà designat per l'Alcaldia, serà
conforme a les característiques i retribucions següents:
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

RETRIBUCIONS
30.587,58
32.587,58
30.587,58
30.587,58
34.712,54

QUART: Se sol·licitarà davant la Tresoreria Territorial General de la Seguretat Social l'alta dels
membres de la Corporació abans referenciats, assumint l'Ajuntament les obligacions que les normes
del Règim General de la Seguretat Social imposen a les empreses en relació als treballadors al seu
servei.
CINQUÉ: La Corporació assumirà el pagament de la quota empresarial que corresponga.
SISÉ. Fixar el següent règim d'indemnitzacions i assistències:
Assistència a sessions i comissions: Per cada sessió a Ple a la qual assistisquen els
membres de la Corporació que exercisquen els seus càrrecs sense dedicació exclusiva ni parcial:
190,00 euros per sessió.
Per cada sessió a Junta de Govern a la qual assistisquen els membres de la Corporació que
formen part que exercisquen pels seus càrrecs sense dedicació exclusiva, ni parcial: 140,00 euros per
sessió.
Per cada sessió a la Comissió Informativa que assistisquen els membres de la Corporació
que formen part, que exercisquen els seus càrrecs sense dedicació exclusiva ni parcial: 140,00 euros
per sessió. En aquest cas, si se celebraren el mateix dia i en horari consecutiu diverses comissions
informatives, es tindrà dret al cobrament per una sola d'elles. Aquesta assignació s'abonarà en la
mateixa quantitat al Secretari delegat que assistisca a les Comissions Informatives.
-

Junta de Portaveus 100,00 euros per sessió.

Per cada sessió al Consell Agrari Municipal a la qual assistisquen els membres de la
Corporació que formen part, sense dedicació exclusiva, ni parcial: 80,00 euros per sessió.
Assistència a actes en virtut de les competències assignades a Alcalde i Regidors delegats en
matèria de celebració de Noces: 80,00 euros per celebració de noces, sempre que siga en horari de
divendres vesprada, dissabtes, diumenges o festius i vespres de festius (tarde), així com al funcionari
que assistisca a les mateixes fora de les dependències municipals o en horari fora de jornada laboral
amb independència d'on se celebre 50,00 euros per assistència.
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Aquestes assignacions s'abonaran als membres de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva
a l'Ajuntament.
Per cada sessió a la qual s'assistisca com a Secretari en les reunions d'òrgans col·legiats de
competència local percebran 31,21.-euros, tals com el Consell Escolar, el Consell Agrari Municipal,
meses de contractació o equivalents.
Per Comissió de Serveis percebran dietes en la següent quantia: Les establides per les
normes sobre indemnitzacions de general aplicació en l'Administració Pública, tals com el Reial decret
462/2002, de 24 de març de revisió de l'import de les indemnitzacions. Es podrà percebre per
endavant i a justificar l'import aproximat de les dietes i despeses de viatge.
-

Assignació a cada grup polític 533,00 euros anual.

-

Assignació per Regidor de 1.100,00 euros anual.

Aquestes assignacions s'abonaran amb caràcter trimestral, al venciment del període corresponent.
Totes les quantitats proposades s'aplicaran amb efectes retroactius del 26 de maig de 2019, excepte
les dietes per assistències a òrgans col·legiats que s'aplicaran amb efectes de 15 de juny de 2019,
havent-se d'iniciar i resoldre si procedira el pertinent expedient de modificació pressupostària
habilitant les corresponents partides pressupostàries que donen cobertura a les quantitats aprovades.
Aquestes quantitats seran revisables a partir d'1 de gener de 2020 amb l'augment que experimente
cada any la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat respecte de les retribucions del personal.
SEPTIMO. Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'edictes de
l'Ajuntament de forma integra el present acord, a l'efecte del seu general coneixement.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/1616

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les 09.51 hores
del mateix dia de la seua iniciació.
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