ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L´AJUNTAMENT PLE
EL DÍA 4 DE JUNY DE 2018
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d´Actes de l´Ajuntamen
4 de juny de 2018
17:30

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENT: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe

Partit Popular

Ciutadans

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

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

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafael Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

D. Andrés Fernández Márquez

D. Miquel Castillo Faus

Regidors absents: Concepción Noguera Puchol. Es justifica la seua absència per estar fóra de Ribaroja de Túria per motius d'un viatge de Cooperació Internacional.
Actúa com a Secretaria: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d'Actes de l'Ajuntament, el
dia 4 de juny 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 baix 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 actes anteriors de dates 10 i 14 de maig de 2018
Acta núm. 5, convocatòria EXTRAORDINÀRIA de data 10/05/2018 i Acta núm. 6,
convocatòria ORDINÀRIA de data 14/05/2018.
Comença el Sr. Alcalde preguntant si algun membre de la corporació ha de fer alguna
observació a les actes referenciades. No havent-hi observacions i sotmeses a votació, van ser
aprovades per unanimitat dels presents.
PART RESOLUTIVA

2.- 1843/2018/AC, ACORD RELATIU A la MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT REPRESENTANT
EN EL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA, LEGISLATURA 2015-2019. (COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DE Dª PAULA BADIA LANAQUERA).
ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT REPRESENTANT EN EL CONSELL
MUNICIPAL DE LA DONA, LEGISLATURA 2015-2019. (Com a conseqüència de la presa de
possessió de Dª Paula Badia Lanaquera).

ASSUMPTE: ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT
REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS, "EN EL CONSELL MUNICIPAL DE LA
DONA". LEGISLATURA 2015-2019. (Com a conseqüència de la presa de possessió de Dª Paula
Badia Lanaquera).Vist l'Acord Ple de data 3 de juliol de 2015, de creació i composició dels membres dels
Òrgans Col·legiats, així com l'Acord de Ple de data 22 de juliol de 2015 i 7 de setembre de 2015 de
modificació del nomenament representants en els Òrgans Col·legiats, Legislatura 2015-2019.
Vist l'escrit presentat per la portaveu del Partit Popular de data 21 de maig de 2018 amb
Registre d 'Entrada 2018001416 en el qual comunica que els representants del Consell Municipal de
la Dona deuen ser els següents:
-

Titular: Raquel Argandoña López.
Suplent: Paula Badia Lanáquera.

Examinat l'expedient incoat per a la creació i composició dels Òrgans Col·legiats, Legislatura
2015-2019 amb base al preceptuat en l'art. 38 e) del ROF.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat dels
presents acorda:
PRIMER: Modificar l'Acord de data 3 de juliol de 2015, així com l'Acord de 22 de juliol de 2015 i 7 de
setembre de 2015, quant a la composició dels Òrgans Col·legiats legislatura 2015-2019, que
quedaran de la següent forma:
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MANCOMUNITAT:
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. Miquel Castillo i Faus
D. José Ángel Hernández Carrizosa (Suplent)
COMISIÓ MUNICIPAL DE BELLES ARTS
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. Miquel Castillo i Faus
D. José Ángel Hernández Carrizosa (Suplent)
CAIXES D´ESTALVI
BANKIA: D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José Ángel Hernández Carrizosa
D. José Luis López Galdón (suplent)
AGRUPACIÓ D´INTERÉS URBANÍSITIC. Sector 13
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
Dª Mª Teresa Pozuelo Martín
D. José Ángel Hernández Carrizosa (Suplent)
JUNTES DE COMPENSACIÓ "EL OLIVERAL" FASES I, III, IV y V
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
Dª Mª Teresa Pozuelo Martín
D. José Ángel Hernández Carrizosa (Suplent)
JUNTA LOCAL FALLERA
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. Miquel Castillo i Faus
D. José Ángel Hernández Carrizosa (Suplent)
POU D´ESCOTO
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. Rafael Folgado Navarro (Suplent)
JUNTA DE MONTES
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. Rafael Folgado Navarro (Suplent)
CONSELL AGRARI
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Ángel Hernández Carrizosa por el PSOE.
D. Rafael Gómez Sánchez (Suplent).
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Per el PP: Dª. Mª José Ruiz Esteban.
D. Santiago Navarro Zaragozá (Suplent)
Per Riba-roja Pot
D. Rubén Ferrer Pérez
Dª Concepción Noguera Puchol (Suplent).
Per Ciutadans Partit de la Ciudadania.
D. Francisco-Manuel Caparrós Durán
Dª Mª Teresa Ruiz Vendrell (Suplent).
Per Compromís
D. Rafael Folgado Navarro
D. Miquel Castillo Faus (Suplent).
Per EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Luis López Galdón
D. Rafael Gómez Muñoz (Suplent)
CONSORCI PER L ´EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES
ZONAS VI, VII Y IX DE LA COMUNITAT DE VALÈNCIA.
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Ángel Hernández Carrizosa
D. Rafael Gómez Muñoz (Suplent)
JUNTA LOCAL DE SEGURITAT.
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Luis López Galdón
D. Mª Dolores Verdeguer Royo (Suplent)
CONSELL D´ ADMINISTRACIÓ DEL ESCORXADOR COMARCAL
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. Rafael Folgado Navarro (Suplent)
ASSOCIACIÓ RED DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT I AGENDA 21
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Ángel Hernández Carrizosa
D. Rafael Gómez Muñoz (Suplent)
REPRESENTANT CIUTAT DEL TRANSPORT
D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. Rafael Gómez Sánchez
D. Rafael Folgado Navarro (Suplent)
CONSELL MUNICIPAL DE MEDITJOS DE COMUNICACIÓ
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea

4

D. José-Luis López Galdón per el PSOE.
D. Rafael Gómez Sánchez (Suplent).
Per el PP: Dª. Mª José Ruiz Esteban.
Dª. Raquel Argandoña López (Suplent)
Per Riba-roja Pot
D. Andrés Fernández Márquez
D. Rubén Ferrer Pérez (Suplent)
Per Ciutadans Partit de la Ciudadanía.
D. Francisco-Manuel Caparrós Durán
Dª Mª Teresa Ruiz Vendrell (Suplent).
Per Compromís
D. Rafael Folgado Navarro
D. Miquel Castillo Faus (Suplent).
Per EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
CONSELL MUNICIPAL DE PROTECCIÓ D´ARBRAT
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea
D. José-Ángel Hernández Carrizosa per el PSOE.
D. Rafael Gómez Sánchez (Suplent).
Per el PP: Dª. Mª Carmen Grau González
Dª. Mª José Ruiz Esteban (Suplent)
Per Riba-roja Pot
D. Rubén Ferrer Pérez
Dª Concepción Noguera Puchol (Suplent).
Per Ciutadans Partit de la Ciudadanía.
D. Francisco-Manuel Caparrós Durán
Dª Mª Teresa Ruiz Vendrell (Suplent).
Per Compromis
D. Miquel Castillo Faus
D. Rafael Folgado Navarro (Suplent).
Per EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea
Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo per el PSOE.
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín (Suplent).
Per el PP: Dª. Raquel Argandoña López
Dª. Paula Badia Lanáquera (Suplent)
Per Riba-roja Pot
D. Rubén Ferrer Pérez
Dª Concepción Noguera Puchol (Suplent).
Per Ciutadans Partit de la Ciudadanía.
Dª Mª Teresa Ruiz Vendrell
D. Francisco-Manuel Caparrós Durán (Suplent).
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Per Compromis
D. Miquel Castillo Faus
D. Rafael Folgado Navarro (Suplent).
Per EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz
SEGON: Notificar aquest acord a les persones assignades així com als Organismes als efectes
oportuns.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/889

3.- 1845/2018/AC, ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS SECTORIALS, LEGISLATURA 2015-2019. (COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DE Dª PAULA BADIA LANAQUERA).
ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT REPRESENTANT EN ELS CONSELLS
SECTORIALS, LEGISLATURA 2015-2019. (Com a conseqüència de la presa de possessió de Dª
Paula Badia Lanaquera).

ASSUMPTE: ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT
REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS SECTORIALS. LEGISLATURA 2015-2019. (Com a
conseqüència de la presa de possessió de Dª Paula Badia Lanaquera).Vist l'Acord Ple de data 6 de febrer de 2017, de nomenament dels titulars i suplents dels
Consells Sectorials a proposta dels grups municipals, així com l'Acord de Ple de data 3 d'abril de
2017 de nomenament de les vicepresidències dels Consells Sectorials, Legislatura 2015-2019.
Vist l'escrit presentat per la portaveu del Partit Popular en el qual comunica que els
representants dels Consells Sectorials deuen ser els següents:
1.- Consell Sectorial Juventut:
Titular: Paula Badia Lanáquera.
Suplent: Carolina Castillo Ramírez
2. - Consell Sectorial de Mig ambient, Movilitat, Canvi Climátic, Desenvolupment Sostenible i
Rural.
Titular: Carmen Grau González.
Suplent: Raquel Argandoña López.
3. - Consell Sectorial Municipal d´Inclusió i Drets Socials.
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Titular: Raquel Argandoña López
Suplent: Mª José Ruiz Esteban
Examinat l'expedient incoat per a la creació i composició dels Consells Sectorials, Legislatura
2015-2019 amb base al preceptuat en l'art. 31 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de la Generalitat de
Règim Local de la Comunitat Valenciana; i els articles 123 i següents, 131 del ROF.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
dels presents acorda:
PRIMER. Modificar la composició dels Consells Sectorials, la denominació dels quals, composició i
règim de sessions serà el següent:
1.- CONSELL SECTORIAL TERRITORIAL.
Presidència: D. Rafael Gómez Sánchez.
Vicepresidència: Mª Teresa Ruiz Vendrell.
PSOE
Titular: Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Suplent: D. Jose Luis López Galdón
PP
Titular: D. Juan-Vicente Giner Lleó.
Suplent: Dª Mª Jose Ruiz Esteban.
RIBA-ROJA POT
Titular: D. Antonio Checa
Suplent: Juan José Sánchez.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
Titular: D. Salvador Ferrer Cortina.
Suplent: D Alfonso Pallarés Nager.
CM Compromis
Titular: D. Jose Luis Mateu Molina.
Suplent: Doña. Amparo Ginés.

EUPV
Titular: D. Rafael Gómez Munoz.
Suplent: Dª Carmen Folgado Teresi.

7

2.- CONSELL SECTORIAL DE JOVENTUT.
Presidència: Doña Maria Dolores Verdeguer Royo.
Vicepresidència: Mª Teresa Pozuelo Martin
PSOE
Titular. D. José-Luís López Galdón.
Suplent: D. Jose Angel Hernandez Carrizosa.
PP
Titular: D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: Dª. Carolina Castillo Ramírez.
RIBA-ROJA POT
Titular: D. Andrés Fernández Marquéz.
Suplent: D. Hermínio Fernández.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
Titular: D. Rubén Ballester Arlandis.
Suplent: D Álvaro Ruiz Gómez.
CM Compromis
Titular: D. Jose Luis Moreno Miguel.
Suplent: Dª. Maria del Carmen Sánchez.
EUPV
Titular: D. Ludo Manero.
Suplent: D. Rafael Gómez Muñoz.
3.- CONSELL SECTORIAL DE FESTES I TRADICIONS.
Presidència: D. Miquel Castillo Faus.
Vicepresidència: Concepcion Noguera Puchol.
PSOE
Titular: D. Rafael Gómez Sánchez.
Suplent: Dª Mª Teresa Pozuelo Martín.
PP
Titular: D. José-Luís Folgado Correa.
Suplent: Dª. Concha Martí Campos.
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RIBA-ROJA POT
Titular: Dª Francisco Martinez.
Suplent: D. Rubén Ferrer Pérez.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
Titular: Ricardo Calatayud Edo.
Suplent: D Rubén Ballester Arlandis.
CM Compromís
Titular: Francisco Soriano Policarpo.
Suplent: D. Jose Luis Mateu.
EUPV
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz.
Suplent: Dª Maruja Fuster.
4.- CONSELL SECTORIAL DE LA INFÀNCIA Y ADOLESCÈNCIA.
Presidència: D. Miquel Castillo Faus.
Vicepresidència: Rafael Gómez Muñoz
PSOE
Titular: Dª. Mª Dolores Verdeguer Royo.
Suplent: D. Jose Angel Hernández Carrizosa.
PP
Titular: Dª. Mª José Ruiz Esteban.
Suplent: Dª. Amparo Raga Coll.
RIBA-ROJA POT
Titular: Dª Carmen Cervera.
Suplent: Dª Concha Noguera Puchol.
CIUTADANOS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
Titular: Álvaro Ruiz Gómez.
Suplent: D Rubén Ballester Arlandis.
CM Compromis
Titular: D. Benjamí Gimenez Milán.
Suplent: Dª Xelo Tomás López.
EUPV
Titular: Rafael Gómez Muñoz.
Suplent: D. Almer Villajos.
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5.- CONSELL SECTORIAL ECONÒMIC I SOCIAL
Presidència: D Rafael Folgado Navarro.
Vicepresidència: Mª José Ruiz Esteban
PSOE
Titular: D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
Suplent: D. Jose Luis López Galdón.
PP
Titular: Dª. Mª Carmen Grau González.
Suplent: Dª Paula Badía Lanáquera.
RIBA-ROJA POT
Titular: D. José-Salvador Galindo Alba.
Suplent: D. Vicente Silvestre.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
Titular: Amparo Roca de Tagores.
Suplent: D. Salvador Ferrer Cortina.
CM CompromÍs
Titular: Bernat Garcia Sevilla.
Suplent: Consuelo Tomas López.
EUPV
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz.
Suplent: Dª Carmen Folgado.

6.- CONSELL SECTORIAL D ´ESPORTS.
Presidència: Dª.Mª. Dolores Verdeguer Royo.
Vicepresidència: Santiado Navarro Zaragoza
PSOE
Titular: D. Rafael Gómez Sánchez.
Suplent: D. Jose Luis López Galdón.
PP
Titular: D. Santiago Navarro Zaragozá.
Suplent: D. Jose Reig Asensio.
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RIBA-ROJA POT
Titular: D. Francisco Gallego.
Suplent: D. Alberto Gallego.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
Titular: D. Salvador Tos Real
Suplent: D. Ricardo Calatayud edo.
CM Compromis
Titular: Mª Carmen Mateu.
Suplent: D. Francisco Soriano.
EUPV
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz.
Suplent: D. Enrique Martinez Millán.
7.- CONSELL SECTORIAL DE MIG AMBIENT,
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I RURAL.

MOBILITAT,

CANVI

CLIMATIC,

Presidència: D. Jose Angel Hernández Carrizosa.
Vicepresidència: Miquel Castillo Faus
PSOE
Titular: Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Suplent: D. Rafael Gómez Sánchez.

PP
Titular: Dª Raquel Argandoña López.
Suplent: Dª Carmen Grau González.
RIBA-ROJA POT
Titular: D. Pepín Morón.
Suplent: Dª Eloísa Macías.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA.
Titular: D. Jose Alfonso Pallarés Nager.
Suplent: D. Rubén Ballester Arlandis.
CM Compromis
Titular: Dª. Eva ferrando Fabra.
Suplent: D. Bernat Garcia Sevilla.
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EUPV
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz.
Suplent: Dª. Maruja Fuster Fuertes.
8.- CONSELL SECTORIAL MUNICIPAL D´INCLUSIÓ I DRETS SOCIALES.
Presidència: D. Rafael Gómez Muñoz.
Vicepresidència: Ruben Ferrer Perez
PSOE
Titular: Dª Mª Dolores Verdeguer Royo.
Suplent: D. Jose Luis López Galdón.
PP
Titular: Dª Raquel Argandoña López.
Suplent: Dª. Mª José Ruiz Esteban.
RIBA-ROJA POT
Titular: Dª Pepín Morón.
Suplent: D. Eloísa Macias.
CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUDADANÍA
Titular: Dª. Diana Orts.
Suplent: D. Rubén Ballester Arlandis..
CM Compromis
Titular: D ª Xelo Tomás López.
Suplent: D. Benjamí Giménez.
EUPV
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz.
Suplent: D. Almer Villajos.
9.- CONSELL SECTORIAL GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA "CONSELL DE POBLE".
Presidència: D. Roberto-Pascual Raga Gadea.
Vicepresidència: Rafael Gómez Sánchez
PSOE
Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín.
Suplent: D. José-Ángel Hernández Carrizosa.
PP
Titular: Dª. Mª José Ruiz Esteban.
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Suplent: Dª. Mª Carmen Grau González.
RIBA-ROJA POT
Titular: D. Rubén Ferrer Pérez.
Suplent: Dª Concha Noguera Puchol.
CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.
Suplent: D. Francisco-Manuel Caparrós Durán.
CM Compromis
Titular: Dª Mª Carmen Sánchez.
Suplent: Dª Amparo Ginés Ronda.
EUPV
Titular: D. Rafael Gómez Muñoz.
Suplent: Dª Carmen Folgado Teresi.
Amb les atribucions que els confereixen l'article 31 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de la Generalitat de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, i l'article 131 del ROF i altres normes que les
complementen, en tot el que no s'opose a l'anterior normativa bàsica i autonòmica.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/890

4.- 2316/2018/GEN, ACORD RELATIU A LES FESTES LOCALS, CALENDARI LABORAL 2019.
Durant el debat es planteja esmena pel portaveu del grup municipal EUPV en la qual es
proposa eliminar la referència religiosa que antecedeix al dia de festa proposat. Sotmesa a votació
aquesta esmena és desestimada per 5 vots a favor (2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Riba-roja Pot) i 15
en contra (6 PSOE, 2 Ciutadans i 7 PP).
Vist l'escrit presentat el 18 de maig de 2018, amb número de R.E. 2018006005, per la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball – Server territorial de treball,
economia social i emprenedoria de valència- en el qual sol·liciten a aquest Ajuntament remeta acord
especificant la data i denominació de les dues festes locals que amb caràcter no recuperables tindran
lloc en aquest municipi durant l'any vinent 2019.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 19 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 2 Ciutadans, 7 del PP i 2 de Riba-roja Pot) i 1 abstenció d'EUPV, va
acordar:
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PRIMER: Comunicar que les dues festes locals amb caràcter no recuperable seran les següents.
Sant Vicent Ferrer: 29 d'abril de 2019.
Stmo Crist Afligidos: 14 de setembre de 2019

SEGON: Notificar al Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València als
efectes oportuns.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/891

5.- 2352/2018/GEN, ACORD RELATIU A la CREACIÓ DEL CENTRE D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA
"COMTES DE REVILLA-GIGEDO" I APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE FUNCIONAMENT.
Assumpte: "Creació i funcionament del Centre d'Investigació Històrica "Comtes de Revilla-Gigedo".
Validació i desenvolupament dels diferents pactes realitzats."
EXP 232/2018/GEN
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
I.- El 20 de març de 2014, Sr. Francisco Tarazona Zaragozá, Alcalde-President de l'Ajuntament, i Sr.
Álvaro Armada Barcáiztegui, Conde de Güemes, van signar un "Conveni de cessió de documentació
referent a la Baronia de Riba-roja de Túria, procedent de l'arxiu de Revilla-Gigedo" a través del qual
es va exposar i va establir el següent:
II.- En aquest acte, el Sr. Armada Barcáiztegui va fer lliurament a l'Ajuntament de 21 caixes de
material microfilmat (números 240 al 260 de l'Arxiu dels Comtes de Revilla-Gigedo) relatiu a la història
de Riba-roja del Túria.
S'adjunta com a ANNEX I fotocòpia del citat Conveni.
III.- El 10 d'abril de 2015 es procedeix a l'acte de constitució del Consell Assessor que queda integrat
per:
S'adjunta com a ANNEX II fotocòpia de l'Acta de la constitució del Consell.
IV.- El 16 de juny de 2017 és reuneixen a Madrid, Dª. Carmen Veses Gorgues en representació de
l'Ajuntament, en qualitat d'Arxivera i Sr. Álvaro Armada Barcáiztegui en qualitat de propietari dels
microfilms "i en virtut d'acord per ambdues parts de celebració d'una Addenda al conveni vigent i
renovació del Consell Assessor en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria del Túria en data pròxima" (sic).
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S'adjunta com a ANNEX III fotocòpia de l'Acta de la citada va reunir.
V.- Aquest dia 16 de juny de 2017, per Dª. Carmen Veses Gorgues es fa lliurament a Sr. Álvaro
Armada Barcáiztegui de les 21 caixes de material microfilmat que va cedir per a la seua digitalització i
arxiu en suport informàtic o en qualsevol altre tipus de suport futur i el contingut del qual, ara
digitalitzat, continua sent propietat del Comte de Revilla-Gigedo i dels seus futurs hereus.
S'adjunta com a ANNEX IV fotocòpia de l'Acta de devolució
VI.- El 20 d'abril de 2018 se celebra en l'Ajuntament una reunió convocada pel Sr. Alcalde a la qual
assisteix el Sr. Armada Barcáiztegui, les Sres. Veses Gorgues i Silvestre Bernabéu, el Sr. Calatayud i
el Sr. Ibarra Damiá en la seua qualitat de Sotssecretari de la Corporació.
En aquesta reunió s'analitza la situació administrativa del Centre d'Investigació Històrica així com les
actuacions que s'han portat a efecte -o que s'han de dur a terme el més ràpid possible-, amb l'objectiu
de posar a la disposició dels investigadors el llegat sobre la història d'aquest municipi.
VII.- Per l'Alcaldia se sol·licita informe sobre la situació actual del Centre segons l'acordat en el
Conveni subscrit i el seu desenvolupament fins hui, així com proposada de les actuacions que
procedisquen per al funcionament del Centre d'Investigació Històrica.
Sobre la base de l'anterior, s'efectuen les següents consideracions
FONAMENTS DE DRET:
Primera.- L'acord que es va subscriure el 20 de març de 2014 deu ser completat amb la finalitat
d'adaptar-se a les exigències legals establides en el Capítol VI de la, ara vigent, Llei 40/2015 de
règim jurídic del sector públic (arts. 47 a 53) i complir els requisits establits en aquesta cessió.
Segona.- Fonamentalment, les condicions que s'estableixen en l'acord de cessió són :
a) Transformació en suport digital la documentació cedida (microfilms), per al que l'Ajuntament
-no el Centre d'Investigació Històrica que, com a tal, encara no està creat- ha buscat els recursos
necessaris, ha realitzat el treball i ha retornat els originals al seu propietari.
b) Creació d'un Consell Assessor "que es responsabilitzarà del bon ús i protecció de la
documentació cedida" al que hauran d'encomanar-se-li també les que s'han convingut novament :
requisits per a accedir als fons històrics, desenvolupament del logotip per a ús exclusiu del Centre,
informe de beques que s'assignen al Centre, estudi d'accions de comunicació per a la divulgació del
Centre, etc.
c) Convocar una reunió anual per a efectuar el balanç corresponent de les accions dutes a
terme.
Tercera.- S'ha procedit ja a la digitalització dels microfilms cedits i a la devolució dels originals.
Quarta.- Respecte al Consell Assessor, queda pendent la creació del Centre d'Investigació Històrica
"Comtes de Revilla-Gigedo"-i l'aprovació dels Estatuts corresponents
Cinquena.- En aquests moments procedeix reestructurar les actuacions realitzades, crear i
reglamentar el funcionament del Centre d'Investigació Històrica "Comtes de Revilla-Gigedo".
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Sexta: Pel Departament d'Arxiu s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que consta dels
següents documents

NUMER

CONCEPTE

DATA

E
ORDRE
0

INDICE

1

CONVENI CONDE

20/03/2014

2

CONSELL ASSESSOR

10/04/2015

3

ACTA DEVOLUCIO

16/06/2017

4

INFORME REUNIO DEVOLUCIÓ

16/06/2017

5

BIC GUEMES MADRID

17/07/2008

6

INFORME MEMORIA PROPOSTA ARXIVERA

00/05/2017

7

ESTATUTS VICESECRETARI

00/05/2018

8

Informe-proposta del Vice-secretari

DATA
SIGNATURA

Per tot això, El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 18
vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 7 del PP) i 2 en contra de Riba-roja
Pot, va acordar:
Primer: Agrair a Sr. Álvaro Armada Barcáiztegui, Conde de Güemes, la cessió al poble de Riba-roja
de Túria de la documentació microfilmada del seu arxiu relacionada amb la història d'aquesta Vila
perquè fóra digitalitzada i l'estudi de la qual redundarà en un millor coneixement del nostre
desenvolupament polític, social i econòmic.
Segon: Crear el Centre d'Investigació Històrica "Comtes de Revilla-Gigedo", els fons dels quals estarà
enquadrat en la Secció Històrica de l'Arxiu Municipal i on es custodiarà i podrà consultar la
documentació ja informatitzada d'acord amb els corresponents Estatuts .
Tercer: Aprovar, amb la finalitat que aquest Centre tinga sustantividad pròpia i diferenciada d'altres
unitats d'aquesta Secció Històrica, els Estatuts pels quals es regirà en el seu funcionament així com
les condicions d'utilització dels fons historiogràfics i que consta en l'expedient de la seua raó.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/892
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6.-25/2018/PGRU, PROPOSICIÓ DE RIBA-ROJA POT SOBRE MILLORES QUE SOL·LICITEN ELS
VEÏNS DE VALÈNCIA LA VELLA PER A LA SEUA URBANITZACIÓ
Proposició Millores que sol·liciten els veïns de València la Vella per a la seua urbanització.
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
Des de Riba-roja Pot adquirim el compromís amb els nostres veïns de ser la seua veu en
l'Ajuntament. Per al nostre partit la participació ciutadana és una peça fonamental del sistema
democràtic, per la qual cosa considerem els processos participatius, com un diàleg constructiu entre
la ciutadania i les seues institucions, guanyant legitimitat les decisions que s'adopten i generant
respecte entre l'Administració i els ciutadans.

Per això, i seguint la trajectòria iniciada de recollir les demandes dels nostres veïns mitjançant
reunions amb ells i les seues associacions representatives, hui portem al Ple les propostes recollides
en la reunió mantinguda a València la Vella per a la millora d'aquesta urbanització:
-Il·luminat carril bici València la Vella-Masia de Traver.
-Condicionament de la parcel·la amb destinació a Centre Social i construcció del mateix.
-Normes d'usos i horaris per a menors i adults de les instal·lacions esportives municipals.
-Neteja i desbrossament dels camins no urbanitzats doncs no consta que existisca una
programació per a dur-la a terme.
-Senyalística dels carrers.
-Badenes en els carrers urbanitzats i regulació del trànsit.
-Reclassificació de la parcel·la prevista en el Pla General d'Ordenació Urbana com a zona
escolar.
-Asfaltat del camí de baixada al barranc de la pedrera.
-Resoldre el problema de la corba en la calle Tulipes.
-Passarel·la per als vianants d'accés a la urbanització, el pont actual no compta amb voreres,
la qual cosa suposa un perill per als vianants especialment per a menors i persones majors.
-Increment de la vigilància policial.
-Pantalles de so del metre, tal com existeixen en Masia de Traver.
-Continuïtat en la neteja dels marges del riu en tota la urbanització.
-Corregir la deficient intensitat de l'enllumenat de la urbanització
-Reparació de la tanca en la cantonada del carrer Parra amb la calle Timó pel perill que
suposa per a ciclistes i vianants.
Som conscients que en les Inversions Financerament Sostenibles per al present any 2018,
estan previstes unes quanties tant per a l'enllumenat del carril bici com per a la construcció del Centre
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Social d'aquesta Urbanització dins de l'àrea d'urbanisme, però també que existeixen demandes dels
veïns, que no requereixen de pressupost econòmic o ser aquest molt xicotet i poden ser fàcilment
resoltes com són les normes d'ús de les instal·lacions esportives municipals, la regulació del trànsit, o
que es realitza la vigilància policial de la urbanització patrullant els vehicles pels carrers i no amb una
permanència estàtica en un punt concret.
Per tots aquests motius.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1º.- Que a més de les inversions previstes en els IFS, es duguen a terme en el mes vinent les
demandes dels veïns que no requereixen de pressupost, ja que en els mesos d'estiu s'aguditzen els
problemes entre veïns per la utilització de les pistes esportives i el mateix ocorre amb la vigilància
policial i el trànsit.
2º.- Que es consensue amb els veïns una programació en el temps de les seues demandes, així com
l'estudi de la passarel·la per als vianants d'accés a la urbanització i les pantalles de so.
3º.- Que es done publicitat d'aquest acord als veïns de la citada urbanització
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 9 vots a
favor (7 del PP i 2 de Riba-roja Pot) i 11 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de
Ciutadans), va acordar desestimar la proposta presentada
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/893

7.- 26/2018/PGRU, PROPOSICIÓ DE RIBA-ROJA POT PER LA TRANSPARÈNCIA I LA
PUBLICITAT EN LES BORSES DE TREBALL MUNICIPALS.
Proposició per la transparència i la publicitat en les Borses de Treball Municipals.
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 9 de juny de 2006 es va signar l'Instrument de ratificació de la Convenció de les Nacions Unides
contra la corrupció, feta a Nova York el 31 d'octubre de 2003.
En el seu article 7, aquesta convenció en parlar sobre el Sector públic, diu que "Cada Estat Parteix,
quan siga apropiat i de conformitat amb els principis fonamentals del seu ordenament jurídic,
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procurarà adoptar sistemes de convocatòria, contractació, retenció, promoció i jubilació d'empleats
públics i, quan siga procedent, d'altres funcionaris públics no triats, o mantindre i enfortir aquests
sistemes. Aquests
a) ) Estaran basats en principis d'eficiència i transparència i en criteris objectius com el mèrit, l'equitat
i l'aptitud."
És per tant una obligació per a nosaltres, dins de la legalitat vigent, basar la contractació pública sota
el principi de la transparència.
L'Estatut Bàsic de l'Empleat públic de 2007 insisteix a ordenar que els procediments de selecció del
personal funcionari i laboral respecten el dret fonamental d'accés a la funció pública d'acord amb els
principis d'igualtat, mèrit i capacitat, mitjançant la publicitat de les convocatòries i de les seues bases i
del principi de transparencia.
Diferents administracions, com la navarresa i la canària, han establit en les seues pròpies lleis de
transparència les bases d'aquesta transparència.
Així trobem, La Llei de Transparència de Navarra de 2012, que imposa a l'Administració pública
l'obligació de publicar les llistes de contractació temporal de personal i les llistes que es creuen en els
processos de formació i/o promoció, amb la finalitat que permeten a cada aspirant conéixer el lloc que
ocupa a cada moment:
Article 13. Informació que ha de fer-se pública.
L'Administració Pública, en l'àmbit de les seues competències, ha de posar, amb caràcter general, a
la disposició de la ciutadania, de forma accessible, clara, objectiva i actualitzada, la següent
informació:
r) Les llistes de contractació temporal de personal i les llistes que es creuen en els processos de
formació i/o promoció, amb la finalitat que permeten a cada aspirant conéixer el lloc que ocupa a cada
moment.
D'aquesta forma, la Llei Canària 12/2014, de 26 de desembre, de transparència i d'accés a la
informació pública recull en el seu article 20 quina Informació en matèria d'ocupació en el sector
públic s'ha de publicar. Assenyalant com a obligació que es faça pública i es mantinga actualitzades
"les llistes de contractació de personal per a la prestació dels serveis públics de la seua competència."
En aquests moments, en el Portal de Transparència del nostre municipi no es pot accedir als llistats
de les borses de treball municipals i per tant no es pot saber en quin lloc de la borsa es troba cada
candidat/a d'aquesta.
Per tots aquests motius,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat dels
presents acorda:
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1.- Publicar en el Portal de la Transparència Municipal la informació relativa a cadascuna de les
Borses de Treball existents, indicant almenys els següents conceptes de cadascuna d'elles:
- Vigència: indicant la data de caducitat si n'hi hagués. De no haver data de caducitat indicar
els criteris objectius que se seguiran per a obrir una nova borsa de treball i la prevalença o
no de la borsa antiga sobre la nova.
- Documentació que va donar origen a aquesta.
- Llista ordenada dels integrants de la borsa de treball: Haurà d'aparéixer el nom i cognoms i
la situació de cadascun d'ells respecte a aquesta (en actiu, renúncia, tipus de contracte:
substitució o vacant, etc.)
- Forma de funcionament de la borsa: Indicant si les places es van atorgant de forma lineal, i
una vegada obtinguda una substitució es tria al següent de la llista o si pel contrari, en
qualsevol vacant sempre té preferència l'integrant amb més puntuació hi haja o no treballat
prèviament.
2.- Publicar en el Portal de la Transparència Municipal i en totes les Xarxes Socials Municipals de
cadascuna de les convocatòries de Concursos, Oposicions i Borses de treball en els quals participe
aquest Ajuntament.
3.- Donar publicitat d'aquests acords en els mitjans de comunicació municipals.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/894

8.- 29/2018/PGRU, MOCIÓ DE COMPROMIS PER RIBA-ROJA PER A L'ELIMINACIÓ DE LA TAXA
ROSA I BONIFICACIÓ DE PRODUCTES D'HIGIENE FEMENINA.
En Rafa Folgado Navarro, portaveu del grup municipal de Compromís per Riba-roja de l'Ajuntament
de Riba-roja de Túria i en Miquel Castillo Faus, membre del grup, presenten al Ple la següent:

MOCIÓ PER A L'ELIMINACIÓ DE LA TAXA ROSA I BONIFICACIÓ DE PRODUCTES D'HIGIENE
FEMENINA
La Taxa Rosa és l'import que exclusivament paguen les dones per la diferència de preu que té en el
mercat un producte etiquetat per al públic femení respecte a un d'igual però que no porta aquesta
etiqueta. És a dir, l'import superior dels productes dirigits a les dones, pel simple fet de ser dirigits a
les dones.
A alguns països europeus, el fet que un producte siga dirigit especialment per a dones fa que el seu
preu augmente entre un 20% i un 50%, encara que la qualitat no siga superior. Exemple són els
xampús, cremes, desodorants o analgèsics que en la seua versió "femenina" són més cars que els
comercialitzats per a homes. Sovint l'única diferència és que el producte passe a ser de color rosa,
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com típicament les fulles d'afaitar dirigides a dones que són més cares que les dels homes i l'única
diferència és que són de color rosa -encara que només per a un 3% de dones aquest siga el seu color
favorit-.
L'estudi més complet i comprensiu realitzat fins ara va ser elaborat a Nova York pel Departament
d'Assumptes del Consumidor el desembre de 2015. Després d'analitzar uns 800 productes de 90
marques en 24 tendes diferents, l'anàlisi va mostrar que hi havia una diferència de preu en el 42%
dels béns rellevats. En mitjana, les dones van pagar un 7% més que els homes pel mateix producte.
Aquest encariment dels preus operen sota la hipòtesi o premissa que les dones estan més
disposades a pagar més per la seua vestimenta o condícia personal, la qual cosa està basat en la
construcció d'estereotips de gènere.
Paral·lelament, en matèria impositiva, a l'estat Espanyol els productes d'higiene femenina estan
gravats amb el 10% d'IVA. Inexplicablement, es considera per part l'estat que aquests productes no
són de primera necessitat, ja que de forma contrària tindrien un tipus de gravamen del 4%. El 2012,
es va incloure dins de la reforma fiscal la baixada del 21% que estava tributant fins ara, al 10%.
Sense deixar de ser positiu aquest canvi, no va acontentar a ningú.
Cada dona es gasta de mitjana uns 355 € a l'any en la compra de productes d'higiene relacionats
amb el cicle menstrual, el que multiplicat durant més de 30 anys de la seua vida, sumaria un total de
10.650 €. Tenint en compte que són béns de primera necessitat, com el pa o la llet, és sense cap
mena de dubte, un greuge comparatiu cap a les dones, les quals, ja patixen una escletxa salarial
respecte als homes, que fa que una dona guanye un 13% menys que un home en treballs similars.
Per tant, les dones tenen una doble discriminació econòmica.
El passat mes de gener les Illes Canàries, que és l'única Comunitat Autònoma que té competència en
la regulació d'impostos indirectes, eliminaren l'IGIC d'aquests productes (l'equivalent a l'IVA en la
península). Molts altres països han eliminat els imposts indirectes o l'han reduït al mínim, com per
exemple Anglaterra, Canadà, Austràlia, França, etc.
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 i 2 de Riba-roja Pot) i 9 en contra (2 de Ciudadanos i 7 del PP),
acorda:
1.- L'Ajuntament de Riba-roja de Túria insta el Govern central perquè inicie els tràmits per reformar la
fiscalitat dels productes d'higiene femenina, considerant-los bens de primera necessitat i reduint el
seu tipus impositiu al mínim.
2.- Instar al Govern Espanyol que prenga les mesures necessàries per a combatre la desigualtat que
provoca la Taxa Rosa i defensar la igualtat de preus dels productes sense discriminació de gènere.
3.- Donar trasllat dels presents acords al Govern central i als diferents grups parlamentaris de les
Corts Generals.
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Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/895

9.- 24/2018/PGRU, MOCIÓ EUPV PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES
D'AGRESSIONS SEXUALS.
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 disposat al Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent
moció.
PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D'AGRESSIONS SEXUALS
Exposició de motius:
La sentència dictada recentment per l'Audiència provincial de Navarra en relació al cas conegut com
"La Manada" condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no per violació els fets que van
passar durant les festes dels Sant Fermí del 2016, a Pamplona. La resolució judicial estableix penes
de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després
del compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte d'agressió sexual i obvia que es
produís cap tipus d'intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l'agreujant per actuació grupal
ni la vulneració de la intimitat.
La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses persones
expertes jurídiques l'han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i d'Amnistia
Internacional, entre altres. La consideració d'abús sexual dels fets és un greuge cap a totes les dones
i suposa una legitimació de la violació que situa en una posició de total desempara a totes les
dones supervivents d'aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les agressions
masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes
agressions i les re-victimitza. A les dones no se'ls pot exigir la mort per a demostrar la resistència
davant una agressió sexual.
S'ha comprovat que el Codi Penal no protegeix de forma efectiva a les dones de les violacions ni de
les múltiples expressions de violència a les quals han d'enfrontar-se. A més, aquest cas posa de
manifest com els estereotips de gènere influeixen en l'anàlisi dels fets i les conclusions exposades
pels magistrats, en especial allò que s'expressa al vot particular en què es demana l'absolució de tots
els acusats a excepció del delicte lleu de furt.
Hem assistit a un procés en el qual des de diferents àmbits judicials i mediàtics s'ha arribat a
culpabilitzar a la dona agredida, en la qual fins i tot s'ha presentat com una prova admissible la "vida
normal" de la víctima després de l'agressió. Però també hem assistit a una mobilització de sororitat i
suport col·lectiu del feminisme, denunciant aquesta sentència i visibilitzant el patriarcat que existeix
en cada àmbit de la nostra societat. El moviment feminista ha respost unit en els carrers, posant el
focus en les desigualtats i injustícies que segueixen vivint les dones.
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Aquesta sentència, torna a mostrar la necessitat de dur a terme polítiques municipals que posen el
feminisme en el centre i fan possible la construcció de municipis on les dones puguen ser i sentir-se
lliures i per a això les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures de
prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció de les
relacions abusives. Al País Valencià, contem amb la llei 7/2012, de 23 de novembre de la Generalitat,
Integral contra la Violència vers les Dones.
Cap violació és justificable o interpretable
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 i 2 de Riba-roja Pot) i 9 en contra (2 de Ciudadanos i 7 del PP),
acorda:
Primer Manifestar el suport d'aquest Ajuntament a totes les dones que són víctimes d'agressions
sexuals.
Segon L'Ajuntament en conjunt donarà el suport transversal necessari a les campanyes que des de
l'àrea d'igualtat es fiquen en marxa per a prevenir les diferents situacions de violència sexual que
pateixen les dones, incloent totes les actuacions necessaris a nivell municipal per a la prevenció i
l'abordatge de situacions d'assetjament sexual en els espais d'oci i de lleure.
Tercer L'Ajuntament en conjunt donarà el suport transversal necessari als protocols d'actuació que es
fiquen en marxa per atendre a les dones víctimes de gènere a nivell local, amb l'objectiu de protegirles de forma integral.
Quart. Formar i capacitar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals
de l'Ajuntament, en especial si ofereixen serveis directes a les dones, convidant a la resta
d'institucions del municipi, (centre de salut, centres educatius, guarda civil, etc.), a fer el mateix, de tal
forma que la transversalitat municipal en matèria d'igualtat i violència de gènere sigui una realitat.
Cinquè Mostrar el rebuig de la Corporació davant la sentència dictada per l'Audiència Provincial de
Navarra en el denominat cas de "La manada".
Sisè Recolzar les mobilitzacions que es porten a terme en el municipi en relació a aquest lamentable
cas, mostra de sororitat col·lectiva per a exigir la fi de les violències masclistes.
Setè Demanar al Parlament Europeu, al Govern de l'Estat i al Govern Autonòmic, la regulació de la
formació i capacitació necessària i obligatòria en matèria d'igualtat i violència de gènere, de tota la
adjudicatura, o almenys d'aquelles persones que jutgen casos de violència de gènere i/o delictes
d'odi.
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/896
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10.- 28/2018/PGRU, MOCIÓ DE PSPV-PSOE, COMPROMIS PER RIBA-ROJA I EUPV DE
REBUIG A EDUARDO ZAPLANA.
MOCIÓ DE REBUIG A EDUARDO ZAPLANA
En Rafa Folgado Navarro en representació de Compromís per Riba-roja, en José Luís López
Galdón en representació del grup municipal del PSPV-PSOE, en Rafel Gómez Muñoz, en
representació del Grup Municipal d'Esquerra Unida en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a
l'empar d'allò dispost en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent moció.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'era d'Aznar, l'era del conegut "miracle econòmic", segueix demostrant hui la seua vertadera
realitat. No es coneix l'abast de l'entramat del misteriós M. Rajoy però sí coneixem com cada dia
cau una altra poma podrida més i aquesta vegada tornem a parlar d'un altre expresident de la
Comunitat Valenciana, Eduardo Zaplana. El nostre expresident, per a vergonya de molts després
de les recents notícies, va ser company de Jaume Matas i Mariano Rajoy, tant en el grup
parlamentari, com en el govern absolut d'Aznar, terme que no se li encunya solament per les
seues majories. Més que miracle econòmic és legítim parlar de llegat de corrupció, una corrupció
que s'expandeix amb cada cas de llarg a llarg del gabinet del Partit Popular.
Més vergonyós és, si cap, que hui els valencians ens vegem abocats a pagar un deute de més
de 45.000 milions d'euros com a resultat del constant saqueig que els nostres dirigents han
realitzat sobre les arques públiques amb total impunitat i amb una indecència alarmant. La
Comunitat Valenciana ha sigut víctima directa d'un espoli ininterromput a les mans de les
successives legislatures del PP de les quals formen part els noms que tornen avui a engrossir el
llistat de noms aguaitats per la corrupció: Eduardo Zaplana, José Luís Olivas i "presumptament"
Francisco Camps, formen part de la mateixa encara que açò no baste per a evitar que un d'ells
vulga ser reposat per a pal·liar el dèficit que ells mateixos han provocat, fruit d'una mala gestió i
un conjunt d'actituds la licitud de les quals posem en dubte. Potser les arques de la força blava
necessiten nous fons.
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 i 2 de Riba-roja Pot) i 7 en contra del PP i 2 abstencions
de Ciudadanos, acorda:
- Sol·licitem que es deroguen tots els privilegis de l'expresident de la Generalitat Valenciana
Eduardo Zaplana i la retirada dels seus respectius reconeixements com:
* La Gran Creu de l'Ordre de Carlos III (2004)
* El Premi d'Honor del Patronat de Turisme (2004)
* La Gran Creu de l'Ordre de Jaume I el Conqueridor (2008), etc.
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- Demandem que li siguen retirades totes les retribucions que pels seus càrrecs públics estiga
percebent i a més, retorne tots els diners sostrets il·legalment de les arques públiques.
- Donar trasllat dels presents acords al Consell de la Generalitat Valenciana i al Govern
d'España.
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/897

11.- 27/2018/PGRU, PROPOSTA DE L´EQUIP DE GOVERN SOBRE REPROVACIÓ AL
REGIDOR D. ANDRÉS FERNÁNDEZ MARQUÉZ
Proposta de l´Equip de Govern sobre reprovació al Regidor D. Andres Fernández Marquez
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Veïns/es de Riba-roja ens van fer arribar que el 14 de maig de 2018, el regidor de Riba-roja Pot,
Andrés Fernández va publicar en les xarxes socials, concretament en la pàgina de Facebook
d'aquest partit polític, la fotografia d'una persona estesa en el sòl a un parc del nostre poble, amb
la consegüent alarma social.
Pel que sembla, la instantània va ser presa, segons el relat de la pròpia entrada en Facebook, la
nit del 13 de maig de 2018.
En aquesta entrada, fa una sèrie d'afirmacions gratuïtes i sense cap fonament, respecte a
qüestions polítiques que res tenen a veure amb la persona estesa en el sòl i acaba concloent
que es governa malament i que la responsabilitat que aquesta persona estiga desemparada és
del Govern Municipal. Reproduïm a continuació l'entrada feta en Facebook:
"Andrés Fernández Márquez
Una persona sense llar en el nostre poble. Una persona sense recursos que la societat ha
abandonat.
En moments així recorde com el nostre Alcalde prefereix pactar amb Ciutadans, "no hi ha
desnonaments" ens van dir, "no hi ha necessitat d'habitatge social", en fi, mil excuses, mil
mentides. La realitat és que en el carrer la precarietat és galopant, la desigualtat és aberrant i els
drets aconseguits per la lluita de tantes persones en el passat es van diluint gràcies a partits com
a PP, Ciutadans o PSOE. Sent vergonya al saber que hi ha gent que necessita ajuda i no se li
dóna.
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Aquesta persona, sense un sostre on dormir, és molt probable que ja no puga tornar a integrarse en la societat. Quin empresari contractarà a una persona que no té ni tan sols un lloc on
dutxar-se?
Nit del diumenge 13 al dilluns 14 de maig.
Parc Constitució, Riba-roja de Túria."
Les opinions i la crítica són totalment respectables, però l'ús polític de la imatge d'una persona
estesa en el sòl, és d'una misèria política deleznable.
Des de l'Equip de Govern la nostra prioritat és rescatar persones.
El protocol d'actuació en situacions d'emergència amb persones en risc que complim, fa que els
Serveis Socials Municipals sempre actuen en coordinació amb els serveis sanitaris públics i amb
les Forces i Cossos de Seguretat, a més de complir mandats judicials i/o requeriments
d'institucions públiques amb competència en la matèria.
És a dir, si existeix risc de seguretat avisem immediatament a la Policia Local i/o Guàrdia Civil.
Si hi ha lesions o risc per a la salut avisem als Serveis Sanitaris.
Si la persona en qüestió està en situació de desprotecció s'actua en funció del cas i del grau de
desprotecció, en general es desvia a serveis o centres específics.
En tots els casos s'acompanya a la persona fins que és atesa.
En aquest cas, la persona que penja l'entrada en Facebook, és un regidor electe i per tant
autoritat local, que pertany a la Corporació Municipal i que opta per la crítica infundada i
destructiva fàcil, exposant a aquesta persona fotografiada per un benefici polític carent
absolutament d'ètica, amb una possible responsabilitat per OMISSIÓ DE L'HAVER DE AUXILI
L'ARTICULE 195.1 DEL CODIGO PENAL DIU: "EL QUE NO SOCORREGUÉS A UNA
PERSONA QUE ES TROBE DESEMPARADA I EN PERILL MANIFEST I GREU, QUAN
POGUÉS FER-HO SENSE RISC PROPI NI DE TERCERS, SERÀ CASTIGAT AMB LA PENA
DE MULTA DE TRES A DOTZE MESOS.
La persona estesa en el sòl que el Sr Fernández fotografia, podria haver estat malalta, en un
coma etílic o simplement rebent el relente de la nit.
El Sr, Andrés Fernández, va veure a aquesta persona i sent una autoritat local, no va cridar als
Serveis Socials ni a la Policia Local perquè se li atenguera, tal com consta en l'informe aportat
per la Policia Local a petició de l'Alcaldia. Va ometre l'haver de socors, només li interessava
posar-ho en la xarxa en "un tot val" que desqualifica a qui ho fa.
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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 i 2 de Ciutadans) i 9 en contra de (7 del PP i 2 de
Riba-roja Pot), i prèvia acceptació pel proponent de l'esmena presentada pel grup municipal
Ciutadans consistent a afegir un últim punt en la part dispositiva, acorda:
PRIMER.- Reprovar al regidor de Riba-roja Pot Andrés Fernández, pels fets descrits en
l'exposició de motius.
SEGON.- Comunicar el present acord a títol informatiu al grup parlamentari de Podemos de les
Corts Valencianes, del Congrés dels Diputats i al Secretari General de Podemos a València.

Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/898

PART D´INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÓRGANS DE GOVERN

12.-2427/2018/GEN, DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 1462/2018 RELATIVA A LA
MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS QUE
PASSARÀ A DENOMINAR-SE DE "INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS"
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, es dóna
per assabentat de la Resolució núm. 1462/2018 de 29 de maig, respecte al canvi de
denominació de la Regidoria de Serveis Socials per la de "Inclusió i Drets Socials", i que es
transcriu a continuació:
"Vist l'expedient de referència que compta amb els següents
ANTECEDENTS DE FET:
Primer.- En data 19 d'agost de 2015 es va dictar Resolució d'Alcaldia número 2068 en la qual es
delegava al Portaveu d'EUPV les atribucions relatives a les àrees de Serveis Socials i Règim
Jurídic.
Segon.- S'ha emés Informe per part de la Tècnica del Departament de Serveis Socials en el
qual es conclou textualment que "es fa més convenient denominar a la Regidoria corresponent
d'una manera més d'acord amb els termes usats en l'actualitat, es proposa substituir el terme de
"Serveis Socials" pel de "Inclusió i Drets Socials", el qual reflecteix més encertadament la labor
que es realitza des d'aquests estaments polítics a favor de la ciutadania i que d'altra banda no
afecta a les competències que vénen desenvolupant sinó que, al contrari, permeten una millor
identificació d'aquestes".
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FONAMENTS JURÍDICS:
Primer.- Conforme al que es disposa en l'article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de
Bases de Règim Local, pel qual s'autoritza a l'Alcalde a la delegació de les seues funcions.
Segon.- D'acord amb el que es disposa en els articles 43, 44 i 45 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, respecte a la delegació d'atribucions de l'Alcaldia.
Sobre la base del que antecedeix, aquesta Alcaldia RESOL:
PRIMER.- Modificar el punt primer de la part dispositiva de la Resolució núm. 1580/15 de 19
d'agost pel que fa a la denominació de la Regidoria de Serveis Socials que passarà a denominarse de "Inclusió i Drets Socials" mantenint la seua delegació juntament amb la de Règim jurídic a
favor de Sr. Rafael Gómez Muñoz.
SEGON.- Comunicar la present Resolució al Regidor Delegat i al Departament afectat.
TERCER.- Comunicar als Responsables de les àrees administratives municipals.
QUART.- Comunicar a l'OSIC a l'efecte de que procedisquen a efectuar els canvis oportuns en la
pàgina web i seu electrònica municipal.
CINQUÉ.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que
celebre.
SISÉ.- La modificació de la denominació de la Regidoria serà efectiva des de la data de la
present Resolució, sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província."
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/899

13.- Donar compte de les Resolucions de la número 1191/2018 a la 1435/2018
S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprensiva entre els número 1191/2018
a la 1435/2018, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l'arxiu d'àudio i
annex a la present acta.
Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/900
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14.- Precs i preguntes

Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes que es recullen en
un arxiu d'àudio annex a la present acta.
Àudio: 14.mp3
Vídeo: http://videople.es/901

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