ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL DIA 5 de març de 2018
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
5 de març de 2018
17:30

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

Partido Popular

Ciudadanos

Sra. Mª Teresa Pozuelo Martín

Sra Mª José Ruiz Esteban

Sr Francisco Caparrós Durán

Sr. José Ángel Sánchez Carrizosa

Sr José-Luis Folgado Correa

Sra Mª Teresa Ruiz Vendrell

Sra Mª Dolores Verdeguer Royo

Sra Mª Carmen Grau González

Sr Rafael Gómez Sánchez

Sr Juan-Vicente. Giner Lleó
Sra Raquel Argandoña López
Sr Santiago Navarro Zaragoza

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

Sr Rubén Ferrer Pérez

Sr.Rafel Folgado Navarro

Sr. Rafael Gómez Muñoz

Sra Concepción Noguera Puchol

Sr. Miquel Castillo Faus

Sr. Andrés Fernández Márquez
REGIDORS ABSENTS:
Nom i cognoms
Sra Carmina Soriano Gimeno
Sr José Luis López Galdóna
Actua com a Secretària: Sra Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d'Actes de l'Ajuntament, el dia 5 de
març 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 açò sota la Presidència del
Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit de la Sra 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 de data 5 de febrer de 2018
Acta nº 2, convocatòria ORDINÀRIA de data 05/02/2018.Comença el Sr. Alcalde preguntant si
algun membre de la corporació ha de fer alguna observació a l'acta referenciada. El Ple, després del
debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 16 vots a favor (5 PSOE, 2
Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 6 del PP) i 3 abstencions de Riba-roja Pot, va acordar:
Àudio: 01.mp3
Vídeo: http://videople.es/661
PART RESOLUTIVA

2.- 824/2018/GEN, ACORD RELATIU A LA RENÚNCIA DE CARMINA SORIANO GIMENO DEL
CÀRREC DE REGIDORA PERTANYENT AL GRUP MUNICIPAL POPULAR I SEGÜENTS EN LA
LLISTA DE CANDIDATURA ELECCIONS MUNICIPALS 2015 PER A RELLEU DE REGIDOR
Assumpte: Nota d’intervenció de la renúncia de la Regidor Carmina Soriano Gimeno i dels Regidors
electes Carlos Chamón Folgado, Mª Ángeles Navarro Moreno, Santiago Abellán Soliveres; i Alberto
Facundo Tarazona
Vistos els antecedents que es troben en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 9 de febrer de 2018 mitjançant Registre d'Entrada número 2018000377 l Sra. Carmina
Soriano Gimeno, amb DNI número 79140664X Regidor de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
presenta escrit en el qual manifesta "que per motius personals que m'impedeixen exercir amb la
dedicació que tal responsabilitat comporta, em veig obligada a renunciar al càrrec de Regidor del
Grup Municipal Popular"" presenta la seua renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament.
Segon.- Així mateix, presenten igualment escrit els Srs Carlos Chamón Folgado; la Sra Mª Ángeles
Navarro Moreno; el Sr. Santiago Abellán Soliveres, i el Sr. Alberto Facundo Tarazona. Tots ells
exposen que coneixent la renúncia de la Regidor del Grup Municipal Popular i sent els següents en la
llista de la candidatura a les eleccions municipals del 2015 pel Partit Popular, renuncien a l'acta de
Regidor, perquè d'aquesta forma es procedisca als tràmits oportuns i al relleu de la Regidor del Grup
Municipal del Partit Popular"
Tercer.- Per part de la Secretaria General s'emet Informe jurídic que es traba en l'expedient sobre el
procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Regula aquesta qüestió la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General
(d'ara endavant LOREG) l'article del qual 182 que el seu apartat primer preveu que
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" En el cas de defunció, incapacitat o renúncia d'un Regidor, l'escó s'atribuirà al candidat, o si
escau, al suplent de la mateixa llista a qui corresponga, atenent al seu ordre de col·locació".
Segon.- cal tenir en consideració així mateix l'article 9 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (d'ara endavant ROF) que estableix que
"El Regidor, Diputat o membre de qualsevol entitat local perdrà la seua condició per les
següents causes:
4. Per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació.
....."
Tercer.- I finalment devem tenir en compte la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral
Central, sobre la substitució de càrrecs representatius locals publicada en el BOE 171 de 18 de juliol
de 2003 que va deixar sense efecte la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta Electoral Central
sobre substitució de càrrecs representatius locals, així com la Jurisprudència i els nombrosos Acords
de la Junta Electoral sobre aquest tema.
Sobre la base del que antecedeix,
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
PRIMER.- Que es procedisca a la nota d’intervenció de la renúncia al càrrec de Regidor presentada
per Dª Carmina Soriano Gimeno pertanyent a la candidatura del Partit Popular de Riba-roja de Túria.
SEGON.- Que igualment es procedisca a la nota d’intervenció de les renúncies dels següents
candidats en la llesta el Sr. Carlos Chamón Folgado; la Sra. Mª Ángeles Navarro Moreno; el Sr.
Santiago Abellán Soliveres, i el Sr. Alberto Facundo Tarazona
TERCER.-Instar la prossecució dels tràmits previstos per a la provisió d'aquesta vacant i, a aquest
efecte remetre certificació de la present nota d’intervenció pel Ple a la Junta Electoral Central, a
l'efecte de que s'expedisca credencial de la candidata de la llesta la Sra. Paula Badía Lanaquera per
a cobrir la vacant atenent al seu ordre de col·locació en les llistes electorals presentades pel seu partit
en aquest Municipi en les Eleccions Locals de 2015.
QUART.- Donar trasllat als interessats, al grup municipal al que pertany i a les diferents Àrees
Municipals.
El Ple Municipal es dóna per assabentat i anota la intervenció de les renúncies presentades.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/662
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3.- 882/2018/GEN, ADHESIÓ Al CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A IMPULSAR LA
MOBILITAT DE LES EMPLEADES PÚBLIQUES, PER RAÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, ENTRE
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Vista la Resolució de 9 de novembre de 2017, del Director General de Relacions amb Els Corts, per
la qual es publica el conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere,
entre administracions públiques.
Vist que l'acord estableix les regles de col·laboració entre les parts signatàries a fi d'aplicar el principi
de mobilitat de les empleades públiques entre totes les administracions adherides al conveni, tant
entre l'Administració de la generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana, com
entre aquestes últimes, donant així efectivitat al dret contemplat en l'article 82 del TREBEP i els
articles 109 i 113.3 de LOGFPV.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat dels
presents acorda:
Primer.- Adherir-se al conveni de col·laboració a fi d'impulsar l'aplicació del principi de mobilitat de les
empleades públiques entre l'Administració de la Generalitat i les administracions locals de la
Comunitat Valenciana, per raons de violència de gènere, donant efectivitat al dret contemplat en
l'article 82 del TREBEP i els articles 109 i 113.3 de LOGFPV.
Segon.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura de quants documents siguen necessaris per a fer
efectiu el present acord.
Tercer.- Comunicar aquest Acord al Departament de Benestar Social perquè inicie els tràmits
oportuns per a la sol·licitud d'adhesió a aquest conveni de col·laboració.
Quart.- Comunicar a Secretaria una vegada estiga signat el Conveni a l'efecte de la seua inscripció
en el Registre de Convenis.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/663

4.- 517/2018/GEN, ACORD RELATIU A L'ADHESIÓ Al PLA EDIFICANT PER A la MILLORA
D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA LOCALITAT.
ADHESIÓ Al PLA EDIFICANT DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
Vistos els antecedents que obren en l'expedient de referència 517/2018/GEN que consta dels
següents documents:
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•
Informe del tècnic d'Educació.
•
Informe del Regidor de l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Riba-roja.
•
Informe del Regidor de l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Riba-roja amb el vist i plau del
Vicesecretari municipal.
•
Memòries valorades dels actuacions proposades, a excepció d'aquelles que no pertoquen a
aquesta administració.
•
Certificats dels secretaris o secretaries dels centres sobre la consulta de referència al consell
escolar de cada centre.
•
Instruccions de la Secretària Autonòmica d'Educació.
•
Comunicació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb una síntesi del Decret
Llei 5/2017.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Amb data 20 d'octubre de 2017 la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va
publicar en el DOGV número 8157 el Decret Llei 5/2017.
Segon.- En el Ple de 4 de desembre de 2017, a proposta del grup Partit Popular, és va acordar:
"d'una banda, instar a la Consellería d'Educació a la immediata execució de totes les actuacions que
demanden els centres educatius d'infantil i primària de la localitat, i per una altra, que per al cas de
ser denegada l'anterior petició, se sol·liciten la delegació de competències per a -amb el finançament
de la Generalitat- dur a terme les actuacions sol·licitades".
Tercer: A hores d'ara, l'equip de govern considera que, calç sol•licitar al Ple Municipal l'adhesió al Pla
Edificant per a la millora d'infraestructures educatives de la localitat.
Quart: Tant l'acord adoptat en el Ple del 4 de desembre a proposta del Grup Popular municipal, com
el que proposa ara l'equip de govern, tenen la seua base i fonament en el Decret-*Llei 5/2017 de 20
d'octubre de la Generalitat Valenciana pel que s'estableix el régim jurídic de cooperació entre la
Generalitat i els administracions locals per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i
equipament de centres públics docents de la Generalitat.
Cinqué: En gener de 2016, la Generalitat va fer públic el Mapa d'infraestructures escolars on és
detallaven les actuacions prioritàries per als centres escolars públics.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- -L'art. 8 de la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'educació, estableix la coordinació entre
les administracions educatives i les corporacions locals per a aconseguir una major eficàcia dels
recursos destinats a l'educació.
En la seua Disposició Addicional quinzena determina que és podran establir procediments i
instruments per a afavorir i estimular la gestió conjunta i la col•laboració a aquests efectes.
Segon: L'art. 27 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix la
possibilitat que les comunitats autònomes deleguen l'exercici de les seues competències en les
corporacions locals.
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Tercer: L'art. 47 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, possibilita la
subscripció de convenis específics per a això, i l'art. 48 ho relaciona amb l'acompliment de la Llei
7/1985 en tant que és celebra amb una administració local, en conseqüència la delegació haurà
d'anar acompanyada de la corresponent financiació.
El Ple, finalitzat el debat que consta en la seua integritat al Diari de Sessions, per 17 vots a favor (5
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 6 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 2 abstencions de Ciutadans, va
acordar:
Primer: Sol•licitar a la Conselleria d'Educació a través del Pla Edificant la col•laboració en les
següents actuacions en els centres públics de la nostra localitat:
- Enderrocar i projectar edifici infantil i primària i construcció d'un nou aulari en el CEIP Cervantes
46007281.
- Construcció de pavelló esportiu cobert en el CEIP Mas d'Escoto. 46016804.
- Reforma i adequació banys alumnat del CEIP Eres Altes. 46014984.
- Millora del confort tèrmic de l’edifici de primària del CEIP Camp de Túria. 46024515.
- Col•locació d'ascensor en el CEIP Eres Altes. 46014984.
- Col•locació d'ascensor en el CEIP Cervantes 46007281.
- Construcció del cinqué col.legi públic en la localitat.
- Reparar els pistes esportives en el CEIP Camp de Túria. 46024515.
- Canviar la fusteria interior en el CEIP Eres Altes. 46014984.
- Reforma dels lavabos en el CEIP Mas d'Escoto. 46016804.
- Canvi de les finestres en el CEIP Cervantes 46007281.
- Canvi del pis del centre en el CEIP Cervantes 46007281.
- Millora de la calefacció per ampliar-la a les zones comunes en el CEIP Eres Altes. 46014984.
- Reformar la casa del conserge per ampliar l'espai en el CEIP Cervantes 46007281.
- Canviar la campana de la cuina en el CEIP Mas d'Escoto. 46016804.
- Inclusió del Cicle Formatiu Grau Mitjà de Producció Agroecològica. IES Quint 46024990
- Reforçament i millora del ancoratge dels finestrals del bloc A. IES Quint 4602499
- Construir 2 aules de FPB. IES Pla de Nadal 46020327
- Restaurar les grades del pati. IES Pla de Nadal 46020327
- Instal•lar marquesines movibles en les finestres de les aules. IES Pla de Nadal 46020327
Segon: Notificar el present acord al Consell Escolar Municipal i a la comunitat educativa dels centres
respectius.

Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/664

6

5.- 937/2018/GEN, ACORD RELATIU A l'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CELEBRACIÓ DE
CERIMÒNIES CIVILS.
Atenent que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria en sessió celebrada el 7 de març de 2016, va acordar
el brindar als veïns de Riba-roja de Túria un nou servei de celebració de cerimònies civils, amb el
doble objectiu d'educar i conscienciar als ciutadans de la seua pertinença a la societat civil i la seua
participació activa en la societat, així com possibilitar dins de la pluralitat i tolerància, la celebració de
les cerimònies civils de naixement, compromís social, exèquies i comiat de la Comunitat.
Vista la proposta de les regidories de Participació Ciutadana i Hisenda, de 09 de febrer de 2018, així
com les novetats proposades a aquesta Alcaldia per ambdues regidories verbalment.
Vist l'informe Jurídic emès per les responsables dels departaments d'Intervenció, Secretària i
Tresoreria Municipal de 13 de febrer de 2018, així com l'Estudi de costos de data 21 de febrer de
2018, En virtut de tot l'exposat;
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 16 vots a favor (5
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 6 del PP) i 3 en contra de Riba-roja Pot, va acordar:
PRIMER.- Acordar la imposició de les Taxes per prestació de serveis de celebració de Cerimònies
Civils i a l'efecte de regular la seua ordenació, aprovar la següent Ordenança Fiscal reguladora de les
mateixes, que substituirà en tots els seus termes a la fins ara vigent Ordenança Fiscal per la prestació
del servei de celebració de matrimoni civil:
"2.4.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACION DELS SERVEIS DE
CELEBRACION DE CERIMÒNIES CIVILS
Article 1º.De conformitat amb el previst en l'article 20 i següents del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix i ordena la
taxa per prestació dels serveis de celebració de cerimònies civils regulades en la present ordenança.
Article 2º. - CONCEPTE
Les taxes regulades en aquesta Ordenança obeeixen a la contraprestació pecuniària que ha de
satisfer-se a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, per la prestació del servei de celebració de les
següents cerimònies civils:
1. Acolliment Ciutadà.
2. Compromís Ciutadà.
3. Matrimoni civil i els seus aniversaris.
4. Exèquies i comiat de la Comunitat (SENSE FÈRETRE).
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Article 3º.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança els qui sol·liciten la
prestació d'aquests serveis, així com els que reben la prestació dels mateixos, si no coincideixen amb
el sol·licitant.
Article 4º.-IMPORT.
La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança serà:
4.1.- Matrimoni civil: El servei es prestarà a sol·licitud de l'interessat, bé en la Casa Consistorial o en
altres instal·lacions del Terme Municipal que a continuació es detallen, variant l'import de les Taxes
en atenció al lloc i moment de celebració, d'acord amb el següent:
4.1.1.- Celebracions en la Casa Consistorial, Casa de la Cultura, Centre Social, Parc Maldonado,
Castillo Municipal i altres edificis públics municipals autoritzats a aquest efecte:
- Celebracions en diumenges o festius, així com dies laborals en horari no laboral: 100.Euros.
- Celebracions en dies laborables, en horari laboral: 10.-Euros.
4.1.2.- Celebracions en altres llocs del Terme municipal de Riba-roja de Túria, diferents als
assenyalats en l'apartat anterior: 200.-Euros.
4.2-Resta d’actes civils: El servei es prestarà:
4.2.1.- Per al cas d'Acolliment Ciutadà i Compromís Ciutadà, exèquies i comiats de comunitat sense
fèretre, que es realitzen en la Casa Consistorial, Parc Maldonado, Castillo Municipal i altres edificis
públics municipals autoritzats a aquest efecte:
- Celebracions en diumenges o festius, així com dies Laborals en horari no laboral: 80.Euros.
- Celebracions en dies laborables, en horari laboral: 10.-Euros.
4.2.2.- Per al cas d'Acolliment Ciutadà i Compromís Ciutadà, exèquies i comiats de comunitat sense
fèretre, que es realitzen en altres llocs del Terme municipal de Riba-roja de Túria, diferents als
assenyalats en l'apartat anterior: 150.-Euros.
Article 5º. Exempcions, reduccions i bonificacions.
D'acord amb allò establit en l'article 9 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals
que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats d'aplicació de tractats
internacionals.

8

Article 6. Meritació i prestació del servei.
6.1. Es reportaran les taxes regulades en la present ordenança i naix l'obligació de contribuir quan
s'inicie l'activitat municipal que constitueix el seu fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada
aquesta activitat en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud.
6.2. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap manera per la no
prestació del servei per causa no imputable a l'Administració, per la qual cosa en cas de no prestar-se
el servei per causa no imputable a l'Administració, no procedirà a devolució de l'import anticipat; llevat
que l'interessat mitjançant escrit per registre d'entrada en l'Ajuntament, comunique la no realització de
l'activitat amb una antelació mínima de 5 dies hàbils a la data de celebració de l'acte, en aquest cas
procedirà la devolució del 50% de la taxa abonada.
6.3.- El servei serà prestat pel Sr. Alcalde o pel Regidor en qui delegue,
Article 7º.- NORMES DE GESTIÓ
7.1.- Les taxes regulades en la present ordenança s'exigiran en règim d'autoliquidació.
Els subjectes passius estan obligats a determinar el deute tributari, mitjançant declaracióautoliquidació de caràcter provisional, que es podrà practicar a través dels mitjans telemàtics que
proporcione l'Ajuntament, o bé de manera assistida pel Departament de Gestió Tributària de
l'Ajuntament, realitzant-se el seu ingrés en l'entitat bancària assenyalada a aquest efecte.
El justificant de pagament de l'autoliquidació es presentarà simultàniament amb la sol·licitud, com a
requisit necessari per a iniciar la tramitació de l'expedient.
Les autoliquidacions que no hagen produït ingrés en les arques municipals, es recaptaran pel
procediment administratiu de constrenyiment, amb els recàrrecs i interessos corresponents, sense
perjudici que aquest ingrés és requisit indispensable per a la tramitació de l'oportú expedient.
La via executiva de constrenyiment, de les declaracions per autoliquidació de les taxes regulades en
aquesta ordenança, s'inicia al desè dia hàbil següent, a comptar des de la sol·licitud.
Als efectes assenyalats en els apartats anteriors es computen dies naturals, si ben bé la fi del termini
haurà de recaure en dia hàbil que no siga dissabte.
El Departament de Gestió Tributària, controlarà l'exactitud de les quotes aplicades en l'autoliquidació
pel que fa a les quals figuren en la tarifa, procedint si escau a l'inici de l'expedient de comprovació i
liquidació definitiva, si escau.
Si la liquidació definitiva donara lloc a un ingrés, aquest haurà de realitzar-se en els terminis al fet
que es refereix la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació, segons la data en
què es notifique la liquidació corresponent.
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Si la liquidació definitiva donara lloc a una devolució, es notificarà a l'interessat, seguint-se el
procediment per a devolució d'ingressos indeguts regulat en la Llei General Tributària i la seua
normativa de desenvolupament.
Finalitzat el termini d'ingrés voluntari de les liquidacions practicades conforme a l'establit en aquest
article, sense que s'haja efectuat el pagament, s'iniciarà el procediment executiu de constrenyiment.
7.2.- Revisió de les autoliquidacions i liquidacions derivades de la present Ordenança:
Les autoliquidacions de les Taxes regulades en la present ordenança, podran revisar-se d'ofici o a
instàncies de l'interessat.
a) Quan es revisen d'ofici, donaran lloc a liquidacions definitives, que es notificaren a l'interessat,
podent-se interposar contra les mateixes, únicament el recus de reposició que es regula en l'art. 14.2
RD 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Contra la resolució que desestime el recurs de reposició, únicament cabra interposar recurs
contenciós-administratiu en la forma i terminis establits en la Llei de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
b) Quan les autoliquidacions es revisen a instàncies del propi interessat, aquestes se subjecten al
que es disposa en els arts 126 i següents del RD 1065/2007 de 27 de juliol, que desenvolupa la Llei
general tributària.
La sol·licitud de rectificació només podrà fer-se una vegada presentada la corresponent
autoliquidació i abans que l'Administració tributària haja practicat la liquidació definitiva o, en defecte
d'açò, abans que haja prescrit el dret de l'Administració tributària per a determinar el deute tributari
mitjançant la liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.
Contra la resolució que desestime la sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació, únicament cabra
interposar el recus de reposició que es regula en l'art. 14.2 RD 2/2004 de 5 de març pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Contra la resolució que desestime el recurs de reposició, únicament cabra interposar recurs
contenciós-administratiu en la forma i terminis establits en la Llei de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
7.3.- En allò no regulat en aquestes normes, seran aplicables les disposicions generals sobre gestió,
liquidació i recaptació de tributs locals.
DISPOSICION DEROGATÒRIA
La present Ordenança Fiscal deroga a l'anterior de celebració de matrimonis civils en tots els seus
termes
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DISPOSICION FINAL
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor en el moment de la seua publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació."
SEGON.- Aprovar així mateix l'estudi de costos, i informes que si escau, s'acompanyen a la present
imposició de Taxes i ordenació corresponent, i en els quals es demostra el caràcter deficitari de la
prestació dels serveis gravats per la mateixa, d'acord amb les taxes establides.
TERCER.- Sotmetre aquests acords provisionals a informació pública per un període de 30 dies
hàbils com a mínim, en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a
més en un diari dels de major difusió de la Província. Si no s'hagueren presentat reclamacions,
s'entendrà definitivament per aprovat l'acord fins llavors provisional.
QUART.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la
Província, així com del text modificat de l'Ordenança, començant a aplicar-se l'endemà de la seua
publicació.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/665

6.- 710/2018/AC, ACORD RELATIU A LA INSTRUCCIÓ Nº 1/2018 PER A IMPULSAR LA
CONTRACTACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE I SOSTENIBLE I DE PROMOCIÓ DE LES
XICOTETES I MITJANES EMPRESES
Assumpte: Acord relatiu a la instrucció nº 1/2018 per a impulsar la contractació socialment
responsable i sostenible i de promoció de les xicotetes i mitjanes empreses.
La Unió Europea promou amb les tres noves Directives sobre contractació la utilització de la
contractació pública per a atendre els desafiaments que s'ha marcat com a meta en l'Estratègia
Europa 2020, acordada en la Comunicació de la Comissió de 3 de març de 2010 titulada "Europa
2020, una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador". Assenyala aquest
document que la contractació pública "exerceix un paper clau" en l'Estratègia Europa 2020, ja que
manejar al voltant del 20% del PIB de la UE, pot contribuir activament a implementar les polítiques
de la Unió en matèria social, mediambiental, d'innovació, i de promoció a les PIMES; tot açò,
lògicament, sense oblidar els principis propis de la contractació pública: incrementar l'eficiència de la
despesa pública, i complir els principis d'igualtat de tracte i no discriminació, competència,
transparència i proporcionalitat.
La contractació pública no pot ser considerada com una fi en si mateixa sinó que ha de ser
visualitzada com una potestat o eina jurídica al servei dels poders públics per a l'efectiu compliment
de les seues finalitats i polítiques públiques. La contractació pot, i ha de ser, una tècnica que
permeta aconseguir objectius socials i/o mediambientals, en la convicció que els mateixos
comporten una adequada comprensió de com han de canalitzar-se els fons públics.
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A nivell europeu, i sense perjudici d'antecedents més remots, hem d'assenyalar la nova Directiva de
Contractació Pública 2014/24/UE, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell, que assenyala en el
seu considerant nº 2 que "la contractació pública exerceix un paper clau en l'Estratègia Europa 2020,
sent un dels instruments basats en el mercat que han d'utilitzar-se per a aconseguir un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador, garantint al mateix temps un ús més eficient dels fons públics,
facilitant la participació de les xicotetes i mitjanes empreses en la contractació pública i permetent
que els contractants utilitzen millor la contractació pública en suport d'objectius socials comuns".
A nivell nacional la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 estableix en el seu article 1.3 que "L'aplicació
d'aquesta Llei als contractes que celebren les Comunitats Autònomes i les entitats que integren
l'Administració Local, o els organismes depenents de les mateixes, així com als contractes
subvencionats per qualsevol d'aquestes entitats, s'efectuarà en els termes previstos en la Disposició
final primera de la present Llei relativa als títols competencials".
És objectiu de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria impulsar l'establiment de clàusules socials que
contribuïsquen a la promoció de la millora de les condicions laborals, la igualtat efectiva entre homes
i dones, la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, el respecte a les normes d'accessibilitat
universal així com als compromisos de l'Ajuntament en matèria mediambiental i d'energies
renovables tals com les derivades del Pacte d'Alcaldes contra el canvi climàtic.
Sobre la base de la qual cosa, el Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de
Sessions, per unanimitat dels presents acorda:
Primer.- Aprovar la Instrucció 1/2018 per a impulsar la contractació socialment responsable i
sostenible i de promoció de les xicotetes i mitges empreses que es reprodueix a continuació:
INSTRUCCIÓ 1/2018 D'IMPULS DE LA CONTRACTACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE,
SOSTENIBLE I DE PROMOCIÓ DE LES PIMES.
Índex
Exposició de motius
CAPÍTOL I.- MESURES DE FOMENT DE PARTICIPACIÓ DE LES PIMES EN LA CONTRACTACIÓ
MUNICIPAL.
Article 1.- Pla de formació per al foment de la participació de les PIMES en la contractació pública.
Article 2.- Programació i informació anticipada i adequada de l'activitat contractual municipal.
Article 3. Sistema electrònic de resolució de dubtes sobre els procediments de contractació de
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
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Article 4. Adaptar la grandària dels contractes per a facilitar la participació en els mateixos de la
PIMES.
Article 5. Establiment de requisits de solvència adequats a la grandària dels contractes i les PIMES.
Article 6. Precisió, claredat i amplitud de la informació necessària per a participar en les
contractacions.
Article 7. Simplificació de la documentació exigida per a concórrer als procediments de contractació.
Article 8. Retrasmisió per streaming de les Mesas de contractació.
Article 9. Reducció de càrregues en garanties definitives.
Article 10. Garantia de pagament de les factures derivades de contractes en 30 dies.
Article 11. Adopció de mesures per a assegurar el pagament en termini per part de l'adjudicatari als
subcontractistes.
Article 12. Obligatorietat de subcontractar un percentatge del contracte amb PIMES, quan
l'adjudicatari subcontracte la realització de les tasques accessòries.
CAPÍTOL II.- CLÀUSULES SOCIALS I CRITERIS DE COMPRA PÚBLICA ÈTICA.
Article 13. Incorporació de clàusules socials en els procediments de contractació.
Article 14. Solvència tècnica de tipus social.
Article 15. Solvència tècnica en contractes amb inserció sociolaboral.
Article 16. Inclusió de clàusules socials com a criteris d'adjudicació.
Article 17. Inclusió de clàusules socials com a condició especial d'execució en els contractes.
Article 18. Aplicació de clàusules socials com a criteri de desempat.
Article 19. Aplicació de clàusules mediambientals.
Article 20. Solvència tècnica de tipus mediambiental.
Article 21. Inclusió de clàusules mediambientals com a criteris d'adjudicació.
Article 22. Inclusió de clàusules mediambientals com a condició especial d'execució dels contractes.
CAPÍTOL IV. CONTRACTES RESERVATS A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I A
EMPRESES D'INSERCIÓ.
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Article 23. Contractes reservats.
CAPÍTOL V. COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE.
Article 24. Creació de la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable i Sostenible de
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
Exposició de motius
1. La contractació pública no pot ser considerada com una fi en si mateixa sinó que ha de ser
visualitzada com una potestat o eina jurídica al servei dels poders públics per a l'efectiu compliment
de les seues finalitats i polítiques públiques. La contractació pot, i ha de ser, una tècnica que
permeta aconseguir objectius socials i/o mediambientals, en la convicció que els mateixos
comporten una adequada comprensió de com han de canalitzar-se els fons públics.
2. A nivell europeu, i sense perjudici d'antecedents més remots, hem d'assenyalar la nova Directiva
de Contractació Pública 2014/24/UE, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell, que assenyala
en el seu considerant nº 2 que "la contractació pública exerceix un paper clau en l'Estratègia Europa
2020, sent un dels instruments basats en el mercat que han d'utilitzar-se per a aconseguir un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador, garantint al mateix temps un ús més eficient dels fons
públics, facilitant la participació de les xicotetes i mitjanes empreses en la contractació pública i
permetent que els contractants utilitzen millor la contractació pública en suport d'objectius socials
comuns".
3. A nivell nacional la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 estableix en el seu article 1.3 que "L'aplicació
d'aquesta Llei als contractes que celebren les Comunitats Autònomes i les entitats que integren
l'Administració Local, o els organismes depenents de les mateixes, així com als contractes
subvencionats per qualsevol d'aquestes entitats, s'efectuarà en els termes previstos en la Disposició
final primera de la present Llei relativa als títols competencials".
4. És objectiu de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria impulsar l'establiment de clàusules socials que
contribuïsquen a la promoció de la millora de les condicions laborals, la igualtat efectiva entre homes
i dones, la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, el respecte a les normes d'accessibilitat
universal així com als compromisos de l'Ajuntament en matèria mediambiental i d'energies
renovables tals com els derivades del Pacte d'Alcaldes contra el canvi climàtic.
CAPÍTOL I.- MESURES DE
CONTRACTACIÓ MUNICIPAL.

FOMENT

DE

PARTICIPACIÓ

DE

LES

PIMES

EN

LA

Article 1.- Pla de formació per al foment de la participació de les PIMES en la contractació
pública.
Per part de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria es pretén fomentar la participació de les PIMES en la
contractació municipal tal com estableix l'article 1.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
i per a açò és fonamental que se'ls facilite tota la formació i informació necessària sobre l'accés als
procediments de contractació pública, especialment en aquests moments en els quals concorren
dues fites importants: la imminent entrada en vigor d'una nova Llei de Contractes que introdueix
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canvis importants en la matèria i la implantació en l'Ajuntament de Riba-roja de la licitació electrònica
per a tot tipus de procediments inclosos els contractes menors.
És per açò que per part de l'Ajuntament de Riba-roja es duran a terme les següents accions:
- Es realitzaran jornades formatives a autònoms i xicotetes o mitjanes empreses.
- S'ha creat mitjançant acord de Ple una Oficina d'Atenció al Licitador, la qual atendrà totes les
consultes dels licitadors de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores i els dimecres de 17:00 a 19:00
hores.
- La plataforma de licitació electrònica disposarà sempre d'un servei d'atenció tècnica de dilluns a
divendres en horari ininterromput de matí i vesprada.
Article 2.- Programació i informació anticipada i adequada de l'activitat contractual municipal.
Mitjançant Resolució d'Alcaldia s'ha iniciat el Pla de Contractació 2018. A través de la programació
anual per primera vegada de la contractació administrativa es pretén una major planificació i una
millora contínua en la matèria. Però al mateix temps suposa una major informació per a les PIMES
que estiguen interessades a concórrer a licitacions municipals.
És per açò que en l'apartat relatiu al perfil de contractant de la pàgina web municipal es publicarà el
Pla de contractació que anualment aprove la Junta de Govern Local on constarà una relació de
l'activitat contractual prevista per a eixe exercici, classificada per àrees i tipus de contracte. Així com
la quantia estimada d'aquells contractes que estiga determinada en els pressupostos municipals.
Les dades contingudes en aquest Pla són estimatius i de caràcter informatiu sense que suposen
obligació exigible a l'Administració municipal.
Article 3. Sistema electrònic de resolució de dubtes sobre els procediments de contractació
de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
En el perfil de contractant s'habilitarà un espai per a publicar les consultes i respostes que en relació
amb cada expedient de contractació formulen per correu electrònic o per la plataforma de licitació
electrònica, els interessats a participar en el procediment d'adjudicació corresponent.
Article 4. Adaptar la grandària dels contractes per a facilitar la participació en els mateixos de
la pimes.
De conformitat amb l'article 99 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic sempre que la
naturalesa o l'objecte del contracte ho permeten, haurà de preveure's la realització independent de
cadascuna de les seues parts mitjançant la divisió en lots.
En funció de les característiques de cada contracte, es podrà limitar en els plecs el nombre de lots
als quals cada licitador pot presentar ofertes o resultar adjudicatari, indicant també en els plecs els
criteris objectius i no discriminatoris que s'aplicaran per a determinar què lots s'adjudicaran a cada
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licitador en el cas que l'aplicació dels criteris d'adjudicació done lloc al fet que a un mateix licitador
se li adjudiquen més lots del màxim indicat.
Article 5. Establiment de requisits de solvència adequats a la grandària dels contractes i les
PIMES.
Els requisits de solvència exigits seran proporcionals a l'abast material i econòmic de cada contracte,
ajustats si escau a cada lot, establint-se la mínima que s'estime imprescindible per a poder executar
el contracte que es tracte, sol·licitant documents senzills d'aportar que obren en poder de les
empreses.
Així mateix, a fi de promoure la participació i l'accés de la PIMES i autònoms als contractes públics
de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, amb caràcter general, les empreses licitadores estaran
exempts d'acreditar la seua solvència econòmica, financera, tècnica i professional per als contractes
d'obres el valor estimat dels quals no excedisca de 80.000 euros, i per als contractes de serveis i
subministraments el valor estimat dels quals no excedisca de 35.000 euros amb independència de
quin siga el procediment d'adjudicació.
Quan atenent a les característiques de l'objecte del contracte es considere necessari exigir a
l'empresa licitadora l'acreditació de la seua solvència en contractes d'obres, serveis o
subministraments de valor estimat inferior a l'assenyalat en l'apartat anterior, s'inclourà de manera
expressa la seua necessitat motivant la mateixa en la memòria que acompanya al contracte.
Article 6. Precisió, claredat i amplitud de la informació necessària per a participar en les
contractacions.
La definició de l'objecte dels contractes i de l'abast de les prestacions que precisa l'Ajuntament ha de
fer-se amb la màxima precisió i rigor possible. A aquest efecte, els plecs concretaran de manera
detallada i comprensible l'abast concret de les prestacions que es pretenguen contractar i les
necessitats que amb les mateixes es tracten de satisfer, amb referències el més precises possibles
als codis CPV i CNAE.
Es detallaran amb especial claredat els criteris de valoració de les ofertes i la seua forma de
ponderació, de manera comprensible per a tots els possibles licitadors.
S'especificarà de forma precisa igualment si escau, les millores i/o variants admissibles, les
condicions i abast de les modificacions del contracte previstes i les possibles pròrrogues, si escau.
Tots els documents que arrepleguen la informació necessària perquè els contractistes puguen tenir
un coneixement precís de les prestacions que pretén contractar l'Ajuntament i les seues condicions,
seran publicats en el perfil de contractant de l'Ajuntament.
Article 7. Simplificació de la documentació exigida per a concórrer als procediments de
contractació.
Per a concórrer a la licitació dels contractes de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria bastarà amb que
els interessats aporten una DECLARACIÓ RESPONSABLE que reunirà els requisits previstos en
l'article 141 de la LCSP en els procediments oberts i 159.4 c) en els procediments oberts simplificats.
S'haurà d'incloure en tot cas en el plec, juntament amb l'exigència de declaració responsable el
model al que haurà d'ajustar-se la mateixa.
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En cas que el contractista proposat com a adjudicatari no aportara la documentació exigida en el
termini establit o de la mateixa es deduïra que no es compleixen els requisits per a poder realitzar
aquest contracte, decaurà automàticament en el seu dret a l'adjudicació i la proposta serà realitzada
a favor del següent contractista l'oferta del qual haja obtingut la següent millor valoració. Aquesta
operació es repetirà successivament fins que algun dels contractistes emplene els requisits exigits,
sense perjudici de les responsabilitats que puguen reclamar-se enfront dels qui hagen incorregut en
falsedat en realitzar la seua declaració responsable.
Article 8. Retrasmisión per streaming de les Meses de contractació.
Per a facilitar als autònoms o pimes que no disposen de personal que puga acudir a les sessions
públiques de les Meses de contractació es procedirà a la seua retrasmisión per streaming perquè en
el cas que no puguen desplaçar-se a l'Ajuntament pogueren tenir un coneixement de les diferents
ofertes presentades en temps real.
Article 9. Reducció de càrregues en garanties definitives.
La garantia de qualsevol contracte de tracte successiu de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria podrà
constituir-se mitjançant retenció en el preu del mateix per l'import indicat en el primer pagament que
haja de realitzar l'Ajuntament a l'adjudicatari, si aquest així ho sol·licita abans de formalitzar el
contracte.

Article 10. Garantia de pagament de les factures derivades de contractes en 30 dies.
L'Ajuntament de Riba-roja es compromet a garantir el pagament de tots els seus contractes en el
termini de 30 dies des de l'acceptació de la factura, d'acord amb la Llei de Lluita contra la Morositat
en Operacions Comercials.
Article 11. Adopció de mesures per a assegurar el pagament en termini per part de
l'adjudicatari als subcontractistes.
L'Ajuntament adoptarà mesures de control del pagament per part de l'adjudicatari als
subcontractistes que intervinguen en l'execució dels seus contractes en els termes previstos en
l'article 217 de la LCSP. Aquestes mesures s'inclouran en tot cas en els plecs que regisquen
aquests contractes i l'incompliment per part de l'adjudicatari comportarà la imposició de penalitats.
Article 12. Obligatorietat de subcontractar un percentatge del contracte amb pimes, quan
l'adjudicatari subcontracte la realització de les tasques accessòries.
Quan l'adjudicatari voluntàriament subcontracte la realització de les tasques accessòries no
tècniques que no requerisquen una qualificació especial, haurà de fer-ho amb pimes, cooperatives i
autònoms, preferentment empreses creades amb el suport dels programes de promoció a
emprenedors o empreses.
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CAPÍTOL II.- CLÀUSULES SOCIALS I CRITERIS DE COMPRA PÚBLICA ÈTICA.
Article 13. Incorporació de clàusules socials en els procediments de contractació.
Estableix l'article 1.3 de la LCSP que en tota contractació pública s'incorporaran de manera
transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals sempre que guarden relació amb l'objecte
del contracte. És per açò que els òrgans de contractació de l'Ajuntament de Riba-roja valoraran la
inclusió de les clàusules socials que millor s'adapten a la naturalesa i finalitat de tot contracte que es
vaja a celebrar. La selecció de les clàusules a aplicar ha de mantenir en tot cas relació amb l'objecte
del contracte i deuen ser proporcionals a la seua finalitat pública, objecte i durada.
Les fases del procediment de contractació en què es poden incloure les clàusules socials són les
següents:
- Admissió de licitadors mitjançant la seua inclusió en la solvència tècnica.
- Valoració de les ofertes.
- Execució del contracte mitjançant la definició i exigència de condicions especials.
- Com a criteri de desempat.
En la redacció de projectes, memòries, estudis econòmics, Plecs de Prescripcions Tècniques i
qualsevol altre document que definisca l'objecte i la valoració del contracte, s'haurà de prestar
especial atenció a la normativa sociolaboral vigent; inclosos els Convenis col·lectius que resulten
d'aplicació, de manera específica en la valoració dels costos salarials, quotes a la Seguretat Social i
altres drets dels treballadors que hagen d'intervenir en el procés productiu i/o execució material del
contracte. Igualment es tindran en compte la normativa sectorial aplicable en funció de l'objecte del
contracte.
Article 14. Solvència tècnica de tipus social.
Si l'objecte contractual requereix aptituds específiques en matèria social s'exigirà com a requisit de
solvència tècnica o professional la deguda experiència, coneixements i mitjans tècnics i humans en
la referida temàtica social.
L'exigència de capacitat tècnica, social o mediambiental es realitzarà en condicions de
transparència, justificant-se en l'expedient la seua incorporació i indicant en els plecs de condicions
els criteris objectius que s'utilitzaran per a la seua admissió, així com el nivell de capacitacions
requerides.
En tot cas, les exigències seran proporcionals i coherents respecte de l'objecte del contracte i en cap
cas suposaran un requisit que vulnere o limite els principis d'igualtat, transparència, lliure
concurrència i no discriminació dels licitadors.
Article 15. Solvència tècnica en contractes amb inserció sociolaboral.
En els contractes que, per estar vinculats a la satisfacció de necessitats pròpies de categories de
població especialment desfavorides, s'incloguen com a condició especial d'execució l'exigència de
contractació de, almenys un 30% de persones en risc d'exclusió social entre la plantilla que
executarà el contracte, l'acreditació de la solvència tècnica i professional s'efectuarà per un o varis
dels següents mitjans:
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a) Classificació com a empresa d'inserció conforme a la normativa vigent de la pròpia empresa
licitadora.
b) Mitjançant el compromís de convenir la part del contracte relatiu a la inserció sociolaboral amb
entitats registrades o acreditades i experimentades en la matèria.
c) Mitjançant l'aportació d'un projecte d'inserció sociolaboral acompanyat de la relació del personal
integrat o no en l'empresa que participarà en la prestació del contracte referit específicament a
incorporació sociolaboral, assenyalant la seua titulació, experiència i treballs exercits.
Article 16. Inclusió de clàusules socials com a criteris d'adjudicació.
Els requisits generals a tenir en compte per a la incorporació de clàusules socials com a criteris
d'adjudicació seran els següents:
1.- Els criteris socials hauran d'estar vinculats a l’objecte del contracte i tenir per finalitat la
determinació de l'oferta més avantatjosa per a l'Administració i no una fi en si mateixos amb
independència del contracte.
2.-Han de figurar expressament en el títol de l'objecte del contracte, en el plec de condicions i en
l'anunci de licitació
3.-L'objecte del contracte haurà d'assenyalar si es refereix a un, varis o cap dels criteris aplicables
que es relacionen en a l'article següent.
4.- La puntuació assignada a cadascun d'ells, haurà d'adaptar-se a l'objecte, finalitat i contingut de
cada contracte i no ser discriminatòria.
Criteris de possible aplicació:
1.

Criteris relatius a millores en les condicions d'accessibilitat.

S'atorgaran x punts a les empreses licitadores que en el moment de presentar la seua oferta, es
comprometen a introduir en l'execució del contracte de serveis o subministraments condicions
d'accessibilitat universal i disseny per a tots i totes, superiors a les definides en el Plec de
prescripcions tècniques. Les millores que es proposen hauran de valorar-se econòmicament per les
empreses licitadores, assignant-se una puntuació que es determine una vegada estimada la
idoneïtat de la mesura, així com l'adequació de la valoració econòmica efectuada als preus de
mercat.
En cas de desenvolupament de portals Web, valorar amb x punts l'oferta d'un grau d'accessibilitat
nivell " AAA".
2.

Criteris relatius a la millores dels recursos humans dedicats a l'execució del contracte.

Es valorarà amb x punts l'estabilitat en l'ocupació de la plantilla de l'empresa, s'atorgaran x punts per
persona treballadora dedicada a l'execució del contracte, que supere una antiguitat d'un any en
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l'empresa. No s'inclourà en aquest còmput el personal que s'haja subrogat per aplicació de la
normativa laboral.
Es valorarà amb x punts l'increment en el nombre de persones destinades a l'execució del contracte,
per sobre del nombre establit com a mínim en el Plec de prescripcions tècniques del contracte. A
aquest efecte es determinarà el nombre màxim que es considera que suposa una millora per a
l'execució del contracte i fins al qual podran proposar les empreses licitadores en les seues ofertes.
Les contractacions que s'efectuen com a millores hauran de respondre a les mateixes
característiques de jornada i modalitat contractual que les establides per als efectius mínims en el
Plec.
3.
Criteris relatius a la contractació de persones amb especials dificultats d'accés al
mercat laboral.
Es consideren persones amb especials dificultats d'accés al mercat laboral les pertanyents a algun
dels següents perfils, així com aquelles relacionades en l'article 2 de la Llei 44/2007 de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció Social:

Persones perceptores de renda mínima d'inserció o renda garantida.

Les persones amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de violència
domèstica.

Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de
menors.

Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeta accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones exrecluses durant els dotze mesos posteriors a la seua
eixida.

Les persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es troben en procés de
rehabilitació i reinserció social.

Persones que no puguen accedir a la renda mínima d'inserció, però que es troben segons el
parèixer dels serveis públics competents, en situació o en risc d'exclusió social (Exemple: Mare o pare
de família monoparental; persones de famílies desnonades i persones sense sostre; persones en
situació d'atur de llarga durada_ més de 12 mesos_ que siguen majors de 45 anys; persones en
situació d'atur que han esgotat la prestació o el subsidi per desocupació i no tenen dret a cap altra
prestació; joves menors de 25 anys i no escolaritzats; persones immigrants extracomunitaris en
situació regular; persones en situació d'atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació de
desocupació; altres semblants)
Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal necessàries per a
realitzar les tasques objecte del contracte i hauran de ser incorporades en la plantilla que execute el
contracte, en les mateixes condicions laborals i de subjecció al conveni sectorial o d'empresa que la
resta del personal de la plantilla.
La inclusió d'aquest criteri es valorarà puntuant el nombre de persones amb discapacitat i/o dificultats
d'accés al mercat laboral que es comprometa a contractar el licitador.
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S'emprarà la següent fórmula:
Puntuació assignada a aquest criteri, multiplicat per (NPD / NPDM) = puntuació obtinguda pel licitador
en aquest criteri.
Sent:
Puntuació assignada a aquest criteri: la que en el plec figure com a màxima per a aquest criteri.
NPD: nombre de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral que es compromet a contractar el
licitador.
NPDM: nombre de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral que es compromet a contractar
la millor oferta.
4. Criteri relatiu a la subcontractació en el percentatge màxim establit en els plecs, d'una part
de les prestacions objecte del contracte, amb Centres especials d'ocupació, Empreses
d'Inserció o Entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'ocupació protegida.
En els casos en què els plecs incloguen la possibilitat de subcontractació, es podrà incloure com a
criteri de selecció del contractista que la subcontractació s'efectue amb les entitats assenyalades en
aquest epígraf, puntuant-se el major percentatge de subcontractació que es comprometa el licitador a
realitzar amb Centres especials d'ocupació, Empreses d'Inserció o Entitats sense ànim de lucre, dins
del màxim assenyalat en el Plec.
La fórmula a emprar és idèntica a l'assenyalada en l'apartat anterior, si ben bé utilitzant els
percentatges de subcontractació del total del contracte com a xifra a considerar, amb independència
de la quantia en euros que conforme a la respectiva oferta econòmica que açò supose.
Puntuació assignada a aquest criteri, multiplicada per (PC/ PCM) = puntuació obtinguda pel licitador
en aquest criteri.
PC = percentatge del contracte que es compromet a subcontractar amb les Entitats i empreses
citades.
PCM= major percentatge de subcontractació oferit per un licitador, dins del màxim total permès.
5. Criteris relatius a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones,
Es podran valorar en el Pliego un o varis dels següents criteris conforme la puntuació que es preveja
en el Plec:
1.- En aquells sectors amb menor índex d'ocupació femenina es valorarà el compromís de l'empresa
licitadora de contractar major proporció de dones respecte del percentatge mitjà recollit per gènere i
branca d'activitat en l'enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'estadística per al sector
corresponent. La resta obtindrà una puntuació decreixent i proporcional.
2.- En els sectors en els quals l'ocupació està notòriament feminitzat, es complementarà o substituirà
per la valoració del major nombre de dones en llocs de responsabilitat. La resta de licitadors obtindran
en funció de les seues ofertes respecte d'aquest punt, una puntuació decreixent i proporcional.
3.- Es puntuarà l'oferta que es comprometa a contractar per a l'execució de contracte a dones
víctimes de la violència de gènere; el sistema de puntuació serà idèntic al descrit en els apartats
anteriors.
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4.- Es valorarà a l'empresa licitadora que es comprometa a emprar per a l'execució del contracte a
dones amb discapacitat i/ o dificultats d'accés al mercat laboral; el sistema de puntuació serà idèntic
al descrit en els apartats anteriors.
5.-Es valorarà el disseny i presentació d'un Pla d'Igualtat que es comprometa a aplicar en l'execució
del contracte i que detalle les polítiques d'igualtat de l'empresa sempre que millore el que per llei siga
exigible a l'empresa, amb especial referència a mesures que disminuïsquen la bretxa salarial.
6.-Es valoraran les mesures concretes de conciliació de la vida laboral i familiar de foment de la
corresponsabilitat entre homes i dones que l'empresa licitadora es compromet a aplicar per a la
plantilla que execute el contracte i que milloren els mínims establits en la Llei 3/2007, de 22 de març
per a la Igualtat efectiva d'homes i dones.
L'empresa licitadora haurà de presentar una proposta tècnica amb indicació concreta de mesures
com a xec servei o accés a recursos sociocomunitaris que faciliten l'atenció a menors i persones
depenents ; millores sobre la reducció de jornada, llicències o permisos; flexibilització, implantació del
teletreball; adaptació d'horaris en funció de necessitats de conciliació o altres similars. Per a la seua
valoració, l'empresa licitadora haurà d'especificar en la seua proposta tècnica de forma detallada les
mesures de conciliació previstes, el calendari d'aplicació i les mesures de seguiment i avaluació.
La puntuació serà proporcional, atorgant la màxima puntuació assignada en el plec per aquests
criteris a la millor oferta, assignant-se proporcionalment als altres. El plec haurà d'especificar els
criteris concrets aplicables de forma objectiva a l'efecte de la seua quantificació.
6. Criteris relatius a les tarifes o prestacions patrimonials en la gestió dels serveis públics.
En els contractes l'objecte dels quals consisteixen en prestacions patrimonials a rebre directament per
la ciutadania, es valorarà l'aplicació de tarifes o prestacions especials per a col·lectius vulnerables.
7. Criteris relatius a millores sobre les condicions especials d'execució del contracte.
Es valorarà el compromís de millorar les condicions especials d'execució del contracte que
s'establisquen en el Plec, sempre que aquestes es definisquen en funció de nombres o percentatges i
sempre que estiguen relacionades amb l'objecte del contracte, atorgant-se x punts per cada valor
unitari o percentatge en el qual se supere l'exigit. A aquest efecte haurà de determinar-se quines de
les condicions especials d'execució establides en el contracte poden ser objecte de millores.
8. Criteris relatius a comerç just.
Es valorarà la integració del comerç just en la proposta presentada. La puntuació s'obtindrà en
proporció a l'import i percentatge sobre el pressupost de contractació de productes de comerç just
que l'empresa licitadora es compromet a utilitzar en l'execució del contracte.
A aquests efectes es consideraran de comerç just aquells productes conforme als paràmetres de la
Resolució del Parlament europeu 2005/2245 (INI) i avalats a través de la marca WFTO (World Fair
Trade Organization) IFAT (International Fair Trade Association) que avala a entitats; mitjançant la
garantia del Segell FLO (Fair Labelling Organization/ Fairtrade Espanya-Organizació del segell de
Comerç Just) que certifica estos productes o a través de qualsevol certificació equivalent.
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Article 17. Inclusió de clàusules socials com a condició especial d'execució en els contractes.
L'Ajuntament inclourà condicions especials d'execució del contracte quan siguen adequades a la
naturalesa de la prestació a contractar. En tot cas el Plec de condicions administratives particulars
qualificarà aquestes condicions especials amb el caràcter d'obligacions essencials als efectes
establits en la LCSP, sobre resolució del contracte i prohibicions de contractar. Podent-se contemplar
també en el Plec penalitzacions per incompliment de les mateixes.
En tot cas ha de tenir-se en compte el següent:
a) No seran directa ni indirectament discriminatòries i hauran de figurar en l'anunci de licitació i en el
corresponent plec.
b) Les obligacions i els percentatges establits hauran d'adaptar-se a l'objecte, el sector de l'activitat, la
finalitat, la naturalesa i el contingut de cada contracte.
c) Han de ser compatibles amb l'objecte del contracte i el seu règim jurídic.
Article 18. Aplicació de clàusules socials com a criteri de desempat.
En cas que després de l'aplicació dels criteris de selecció del contractista es produïra un empat,
podran incloure's en el plec un o varis dels següents criteris de desempat de caràcter social:
1. La preferència en l'adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per aquelles
empreses públiques o privades que, en el moment d'acreditar la seua solvència, tinguen en plantilla
un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions
igualen en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de
base a l'adjudicació.
I dins d'aquest supòsit, tindrà preferència l'empresa que dispose del major percentatge de treballadors
fixos amb discapacitat en plantilla.
2. Preferència en igualtat de condicions amb les quals siguen econòmicament més avantatjoses, en
favor d'aquelles empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007 de 13 de desembre, per a la
regulació del règim d'empreses d'inserció, que complisquen amb els requisits establits en aquesta
normativa per a tenir aquesta consideració.
3. Preferència en els mateixos supòsits per a les proposicions presentades en els contractes relatius
a prestacions de caràcter social o assistencial, per les entitats sense ànim de lucre, amb personalitat
jurídica pròpia, sempre que la seua finalitat o activitat tinga relació directa amb l'objecte del contracte,
segons resulte dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figuren inscrites en el registre
oficial corresponent. En aquests supòsits els serveis depenents de l'òrgan de contractació podran
requerir d'aquestes entitats la presentació del detall relatiu a la descomposició del preu oferit en funció
dels seus costos.
4. La preferència en l'adjudicació dels contractes que tinguen com objecte productes en els quals
existisca alternativa de Comerç Just per a les proposicions presentades per aquelles entitats
reconegudes com a Organitzacions de Comerç Just, sempre que aquestes proposicions igualen en
els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que servisquen de base a
l'adjudicació.
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5. La preferència en l'adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per les empreses
que en el moment d'acreditar la seua solvència, incloguen mesurades de caràcter social i laboral que
afavorisquen la igualtat d'oportunitats entre home i dones.
Tanmateix els Plecs podran establir el següent ordre de prelació per al desempat:
a) Major nombre de treballadors amb discapacitat en la plantilla, prevalent en cas d'igualtat, el major
nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla.
b) Menor volum de contractes temporals en la plantilla.
c) Major nombre de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les empreses prevalent, en cas
d'igualtat, aquelles empreses pertanyents a sectors d'activitat en què les dones es troben sub
representades.
d) Major nombre d'iniciatives engegades per cadascuna d'elles en l'àmbit de la responsabilitat
corporativa.
CAPÍTOL III. CLÀUSULES MEDIAMBIENTALS.
Article 19. Aplicació de clàusules mitjà ambientals.
Estableix l'article 1.3 de la LCSP que en tota contractació pública s'incorporaran de manera
transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals sempre que guarden relació amb l'objecte del
contracte. És per açò que els òrgans de contractació de l'Ajuntament de Riba-roja valoraran la inclusió
de les clàusules mediambientals que millor s'adapten a la naturalesa i finalitat de tot contracte que es
vaja a celebrar. La selecció de les clàusules a aplicar ha de mantenir en tot cas relació amb l'objecte
del contracte i deuen ser proporcionals a la seua finalitat pública, objecte i durada.
Les fases del procediment de contractació en què es poden incloure les clàusules socials són les
següents:
- Admissió de licitadors mitjançant la seua inclusió en la solvència tècnica.
- Valoració de les ofertes.
- Execució del contracte mitjançant la definició i exigència de condicions especials.
Es precisarà en els projectes i/o plecs que els productes o serveis a subministrar a l'Ajuntament per
als quals existisquen determinades certificacions o segells que garantisquen la seua qualitat
ambiental, la seua exigència (ISO, EMAS, Ecoetiqueta UE, Angel Blau, Cigne Blanco o Nòrdic,etc)
encara que s'advertirà expressament que en tot cas seran admissibles qualssevol uns altres que
siguen EQUIVALENTS.
Article 20. Solvència tècnica de tipus mediambiental.
Si l'objecte contractual requereix aptituds específiques en matèria mediambiental s'exigirà com a
requisit de solvència tècnica o professional la deguda experiència, coneixements i mitjans tècnics i
humans en la referida temàtica mediambiental.
L'exigència de capacitat tècnica, social o mitjà ambiental es realitzarà en condicions de transparència,
justificant-se en l'expedient la seua incorporació i indicant en els plecs de condicions els criteris
objectius que s'utilitzaran per a la seua admissió, així com el nivell de capacitacions requerides.
En tot cas, les exigències seran proporcionals i coherents respecte de l'objecte del contracte i en cap
cas suposaran un requisit que vulnere o limite els principis d'igualtat, transparència, lliure
concurrència i no discriminació dels licitadors.
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Article 21. Inclusió de clàusules mediambientals com a criteris d'adjudicació.
Hauran d'incloure's criteris d'adjudicació mediambientals, en els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars dels contractes que s'adjudiquen per procediment obert sempre que tinguen per objecte
els béns i serveis que a continuació es defineixen, així com, aquells altres en els quals considere
adequat:
SUBMINISTRAMENTS
Vehicles
Maquinària
Equips informàtics
Equips multifución/fotocopiadores
Material d'oficina
Vestuari
Productes de neteja
Mobiliari
Subministre elèctric
SERVEIS
Neteja d'edificis
Manteniment de zones verdes
Transporte
Neteja viària
Gestió energètica
OBRES
Obres
Instal·lacions
Infraestructures
En funció de l'objecte del contracte s'inclouran els criteris d'adjudicació més adequats per a millorar i
promoure les qualitats i característiques mediambientals de la prestació. Entre uns altres els
següents:
1) Es valorarà amb x punts la disminució dels nivells de sorolls, per sobre dels establits en el plec.
2) Es valorarà amb x punts la disminució d'emissió de gasos per sobre dels establits en el plec.
3) Es valorarà amb x punts la utilització d'etiquetes ecològiques i altres distintius de qualitat ambiental,
així com les mesures d'eficiència energètica.
4) Es valorarà amb x punts el subministrament de béns en recipients o envasos reutilitzables.
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5) Es valorarà amb x punts la recollida, reciclatge o reutilització a càrrec de l'entitat encarregada del
contracte de les deixalles produïdes durant la utilització o consum d'un producte.
6) Es valorarà amb x punts en cas de contracte de subministrament d'energia elèctrica o similar, que
aquesta energia siga de procedència renovable (verda), amb el seu certificat corresponent.
L'òrgan de contractació atenent a les característiques del contracte podrà establir, varis o un no més
dels criteris d'adjudicació anteriors.
Article 22. Inclusió de clàusules mediambientals com a condició especial d'execució dels
contractes.
L'Ajuntament inclourà condicions especials d'execució del contracte quan siguen adequades a la
naturalesa de la prestació a contractar. En tot case el Plec de condicions administratives particulars
qualificarà aquestes condicions especials amb el caràcter d'obligacions essencials als efectes
establits en la LCSP, sobre resolució del contracte i prohibicions de contractar. Podent-se contemplar
també en el Plec penalitzacions per incompliment de les mateixes.

En tot cas ha de tenir-se en compte el següent:
a) No seran directa ni indirectament discriminatòries i hauran de figurar en l'anunci de licitació i en el
corresponent plec.
b) Les obligacions i els percentatges establits hauran d'adaptar-se a l'objecte, el sector de l'activitat, la
finalitat, la naturalesa i el contingut de cada contracte.
c) Han de ser compatibles amb l'objecte del contracte i el seu règim jurídic.
CAPÍTOL IV. CONTRACTES RESERVATS A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I A
EMPRESES D'INSERCIÓ.
Article 23. Contractes reservats.
El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, en aprovar els Pressupostos municipals determinarà el
percentatge mínim de reserva de contractes per a Centres Especials d'Ocupació i Empreses
d'Inserció, regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació de les empreses
d'inserció.
2.- Les entitats a les quals podran aplicar-se els contractes reservats hauran de complir els requisits
establits en les disposicions específiques reguladores del règim jurídic que els resulte aplicable i
l'acreditació del qual s'exigirà en els Plecs corresponents, i tant la seua activitat com el seu objecte
social hauran d'estar relacionats directament amb l'objecte del contracte.
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3.- Es reservaran contractes d'obres, serveis i subministraments, atenent a les característiques
tècniques de la prestació de les següents activitats municipals que es considere convenient, citant a
manera d'exemple les següents: serveis de neteja, manteniment d'immobles, manteniment de parcs i
jardins, serveis de recollida i reciclatge, serveis de transport i missatgeria.
CAPÍTOL V. COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE .
Article 24. Creació de la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable i
Sostenible de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
Per al seguiment del compliment de les clàusules socials i mediambientals una efectiva avaluació
dels resultats, es constituirà la Comissió de la Contractació Pública Responsable de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria.
Aquesta Comissió prestarà la seua col·laboració i assessorament als departaments responsables de
la tramitació dels procediments de contractació que la sol·liciten per a una òptima integració de les
clàusules socials o mediambientals en els contractes que promoguen.
Aquesta Comissió estarà integrada per personal tècnic responsable dels diferents serveis o
departaments i serà presidida per l'Alcalde o Regidor en qui delegue. La seua composició serà fixada
per acord de la Junta de Govern Local.
Segon.- Publicar aquesta Instrucció en la pàgina web municipal amb extracte en el BOP.
Tercer.- Comunicar aquest acord a Secretaria, Intervenció i Tresoreria, així com als diferents
departaments municipals perquè en prenguen coneixement.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/666

7.- 949/2018/GEN, ACORD RELATIU AL REQUERIMENT A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A
RESOLDRE ELS PROBLEMES D'INCOMUNICACIÓ PER ALS VIANANTS I DE TRANSPORT
PÚBLIC DE LA ZONA “LA CARRASQUERETA”, AUGMENTAT AMB LES OBRES D'AMPLIACIÓ
DE LA CV-370.
ASSUMPTE: REQUERIMENT A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A RESOLDRE ELS
PROBLEMES D'INCOMUNICACIÓ PER ALS VIANANTS I DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA ZONA
LA CARRASQUERETA, AUGMENTAT AMB LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA CV-370
En relació amb la zona de la CARRASQUERETA, i la seua situació actual d'incomunicació després
de les obres d'ampliació de la carretera CV-370 (Via Parc del Túria Manises-Riba-roja).
ANTECEDENTS DE FET
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Primer.- Les obres corresponents a la Via Parc del Túria Manises – Riba-roja, es van dividir en 5
fases d'execució, de les quals s'han executat les tres primeres:
1ª fase: des de la rotonda d'accés al casc urbà fins a la glorieta nº 1, que distribueix els
fluxos d'accés a la població de Riba-roja de Turia i el polígon Entrevías, ordenant l'accés a Masia de
Traver.
2ª fase: connecta la glorieta nº 1 (Masia de Traver) amb la glorieta nº 2 (València La Vella),
travessant sota el pont del tramvia i ordenant el tràfic circumdant de València la Vella i la partida La
Carrasquereta.
3ª fase: des de glorieta nº 2 (València La Vella) fins a glorieta nº 3 (Els Pous), canalitza els
tràfics adjacents mitjançant una miniglorieta cap a la urbanització de València La Vella i ordena els
accessos a la urbanització València la Vella 2 i les partides de la Llobatera, Carasols i El Terreny,
mitjançant vies de servei.
4ª i 5ª fase (en projecte acabat i expropiat) ordena els fluxos de l'últim tram i connecta
mitjançant dues glorietes amb l'A-7.
Segon.- El nou traçat de la carretera ha suposat una millora general en l'ordenació del tràfic i en la
seguretat dels accessos a les diferents zones tant residencials com a industrials. Sense perjudici de
tot açò, després de l'execució de les obres de la 2ª fase, la partida de la CARRASQUERETA s'ha vist
perjudicada en diversos aspectes, principalment de comunicació, a causa de la disposició de la via de
servei d'accés a la mateixa. En aquesta zona se situen uns 60 habitatges, la majoria de residència
permanent, i un centre escolar privat "María de Iciar".
Concretament, el nou traçat ha tingut afecció en els següents aspectes:
Els accessos dels camins, que abans es realitzaven directament des de la carretera, ara es
realitzen des de la via de servei, la qual s'accedeix des de la rotonda d'entrada a la urbanització
València La Vella. Aquesta via de servei mor en un camí sense eixida, fet que dificulta l'accés a
vehicles de major longitud, per no disposar del suficient espai de maniobra per a realitzar canvi de
sentit.
La parada de transport escolar denominada "La Carrasquereta", reconeguda per la
Conselleria, estava situada en el quilòmetre 9 de la carretera, en un dels accessos. Després de les
obres, es va eliminar aquesta parada per no poder accedir l'autobús escolar a la citada via de servei.
Tota la zona de la Carrasquereta s'ha quedat totalment incomunicada per als vianants.
No existeix accés al carril bici i vianants, habilitat en la via de servei que discorre pel marge de
la carretera, contrari a la zona de la Carrasquereta, ja que la via de servei no disposa de vorera per
als vianants ni espai suficient en el voral per a poder passar peatonalmente. A més, els espais entre
la calçada i tanques de les parcel·les estan contínuament interromputs per les proteccions de
seguretat instal·lades en els accessos, la qual cosa impossibilita el trànsit per als vianants per
aquestes zones residuals. Tampoc existeix cap pas per als vianants que permeta creuar el Barranc
de la Pedrera ni creuar a l'altre marge de la carretera. Aquesta situació genera una incomunicació
total de la zona, a nivell per als vianants, quedant-se tancats entre la via de servei i el Barranc de la
Pedrera.
Respecte al transport públic, no existeix possibilitat d'accedir peatonalmente ni a l'actual
parada de metro de Masia de Traver, ni al futur baixador de València La Vella, fet que resulta
sorprenent considerant la proximitat tots dos respecte a la zona de la Carrasquereta.
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Tercer.- Durant l'execució de les obres, i després de reiterades queixes veïnals, l'Ajuntament de Ribaroja va sol·licitar a la Diputació de València estudiar la compatibilitat de la parada de transport escolar
denominada "Carrasquereta", per a situar-la en un punt proper a la seua ubicació anterior, mitjançant
escrit de data 27 d'octubre de 2014.
La Diputació de València va emetre comunicat en data 14 de gener de 2015 sobre aquest tema,
comunicant la impossibilitat de mantenir la parada de transport escolar, per no disposar dels terrenys
necessaris perquè l'autobús poguera maniobrar en la via de servei per a realitzar el canvi de sentit.
No obstant açò, actualment s'ha restablit la parada del transport escolar en un dels accessos en la via
de servei, de forma provisional, fins que es trobe una millor solució que no supose els problemes de
maniobra que planteja la parada existent.
Quart.- Tant durant l'execució de les obres com una vegada finalitzades les mateixes, l'Ajuntament ha
rebut reiteradament les queixes veïnals de la zona, expressant la lamentable situació que estan
d'incomunicació per als vianants suportant i d'inaccessibilitat als transports públics.
Per tota la qual cosa,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat dels
presents acorda:
Primer.- Reivindicar la PROBLEMÀTICA D'INCOMUNICACIÓ PER ALS VIANANTS I DE
TRANSPORT PÚBLIC DE LA ZONA DE LA CARRASQUERETA mitjançant acord plenari, considerant
la greu situació que pateixen els veïns de la zona, la qual s'ha vist augmentada per les obres
d'ampliació de la carretera CV-370 (Via Parc del Túria Manises – Riba-roja).
Segon.- Donar trasllat a la Diputació de València d'aquesta problemàtica, sent l'Àrea de Carreteres de
la Diputació coneixedora de la situació i havent mostrat interès en la seua resolució, amb la finalitat de
que s'estudien solucions respecte als següents punts:
- Ubicació definitiva de la parada de transport escolar La Carrasquereta.
- Habilitar una zona per als vianants que connecte amb el carril bici i vianants existent en la rotonda
d'accés a València La Vella, mitjançant una possible modificació de la secció de la via de servei.
- Establir una comunicació per als vianants amb el casc urbà i amb les parades del metro, mitjançant
l'habilitació d'un pas per als vianants elevat que facilite l’encreuament a l'altre marge de la carretera i
que comunique ambdues vies de servei, o bé, un pas per als vianants que creue el Barranc de la
Pedrera.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/667
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8.- 13/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA PUGUES
L'ESTABLIMENT DE COLÒNIES DE GATS EN EL MUNICIPI DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

SOBRE

Proposada de Resolució per l'establiment de Colònies de Gats en el municipi de Riba-roja de Túria.
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb allò previst en la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Ribaroja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
En el Ple municipal del 3 d'abril de 2017 es va aprovar de forma definitiva l'Ordenança de Protecció
Animal de l'Ajuntament de Riba-roja.
Anteriorment, en el Ple del 2 de novembre de 2015, es va aprovar per unanimitat una moció
presentada pel grup polític de Ciutadans en la qual en la seua exposició de motius se citava:
"També creiem que cal treballar sobre la colònia de gats, basant-se en el control de la natalitat de les
colònies, el control sanitari dels animals i la minimització de les molèsties als veïns. Es preveu la
captura, esterilització, tractaments sanitaris i alliberament dels gats en el seu lloc d'origen".
És per tant preocupació d'aquest Ple municipal la situació dels gats, i encara que estem lluny de la
catalogació que ha fet l'ajuntament val·lisoletà de Trigueros del Valle concedint als gossos i gats del
municipi l'estatus de "Veïns no humans", mitjançant la iniciativa de convertir-se en el primer poble
espanyol a atorgar drets als animals obligant a l'ajuntament a vetlar per la seua integritat fins a
convertir-se, si fóra necessari, en el seu tutor legal. Una de les motivacions que van portar a aqueix
municipi a prendre aquesta decisió és la que "La societat cada vegada viu més bolcada en la defensa
dels animals. Gossos i gats són ja un membre més de la família i en molts casos –especialment en el
de persones majors- l'única i valuosa companyia."
D'altra banda, la Constitució Espanyola en el seu article 45 assenyala el respecte i protecció del medi
ambient i, açò passa pel respecte i protecció dels animals.
Segons la Llei 4/1994, de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana sobre protecció dels animals de
companyia, la responsabilitat sobre els animals vagabunds, abandonats i sense amo (entre els quals
es troben els gats ferals) de cada municipi recau íntegrament sobre l'Ajuntament, i per tant és el propi
consistori el que ha de planificar les corresponents partides pressupostàries per a dur a terme les
accions encaminades al cens, manutenció, esterilització i supervisió sanitària dels gats de colònies
felines urbanes.
Els gats ferals viuen en el nostre entorn urbà i formen part d'una fauna urbana consolidada. No
obstant açò la concentració en grans grups que colonitzen solars, patis i llocs públics fa que la
convivència entre humans i gats, en ocasions es transforme en un greu problema que trenca
l'equilibri, afectant no solament al benestar dels animals, sinó a més, a la pròpia concòrdia veïnal.
Açò ha portat a les administracions en moltes ocasions a l'establiment de plans que controlen la
població dels animals. Així, l'Organització Mundial de Sanitat Animal, OIE, estableix les següents
prioritats per als plans:
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- Establiment d'accions pedagògiques i formatives sobre la gestió responsable de la població.
- Cens i identificació dels animals
- Prevenció de malalties
- Prevenció dels possibles perjudicis que l'animal puga implicar a la comunitat.
- Control de la població.
S'ha demostrat, i així ho testifiquen nombrosos estudis de recerca i experts internacionals com
GEMFE (Grup d'Especialistes de Medicina Felina que treballa dins de AVEPA, l'associació de
veterinaris especialistes en xicotets animals), que el millor mètode per al tractament i cura de les
colònies felines, i que a més cobreix les prioritats abans establides, és el conegut com a CES
(Captura-Esterilització-Solta). Així ho han provat en moltes localitats espanyoles com Barcelona,
Zaragoza i Madrid, o estrangeres com Roma i Sant Francisco, per citar algunes d'elles.
Aquest mètode s'ha demostrat com el més econòmic i ètic, però per a establir-se necessita de la
col·laboració municipal perquè tant voluntaris com a animals, siguen respectats per la resta de la
ciutadania.
És per açò que després del reconeixement de la labor en aquesta matèria duu a terme la Regidoria
de l'àrea.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, i prèvia acceptació pel
proponent de 2 esmenes presentades, relatives a la introducció en l'exposició de motius del
reconeixement de la labor realitzada per la regidoria de l'àrea i l'eliminació de l'apartat quart, per 17
vots a favor (5 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 6 del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 2 en contra de
Ciutadans, va acordar:
1.- L'Ajuntament promourà la creació de colònies de gats controlades mitjançant el mètode CES
(Captura-Esterilització-Solta). Si escau, aquestes colònies hauran de ser creades i autoritzades per
l'Ajuntament, respectant, en la mesura del possible, les que ja existisquen de forma natural, i explicarà
per a açò amb la col·laboració tant de veïns i veïnes voluntàries (acreditats i formats per l'ajuntament),
com d'associacions de protecció i defensa dels animals inscrits en el registre corresponent.
2.- Els responsables de gestió de les colònies i de la captura dels animals disposaran d'autorització
municipal per a:
- La instal·lació de mecanismes de captura i retenció dels gats en el casc urbà
- Proporcionar-los alimentació diària
- Dur a terme la neteja i manteniment periòdic de la zona
3.- Les colònies felines estaran degudament senyalitzades per l'Ajuntament amb cartells visibles en
els quals s'informe als veïns de l'existència de la colònia, de la seua supervisió per part del consistori i
que els animals no deuen ser molestats i només poden ser alimentats pel personal autoritzat.
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Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/668

9.-11/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT SOBRE L'ACTUALITZACIÓ
DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS QUE INTEGREN EL PATRIMONI DE
L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I
DRETS QUE INTEGREN EL PRATRIMONIO DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA.
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb allò previst en la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Ribaroja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els inventaris són una eina que facilita el registre, maneig i control dels béns de les entitats locals.
Les Administracions Públiques estan obligades a inventariar els béns i drets que integren el seu
patrimoni fent constar, amb suficient detall, els esments necessaris per a la seua identificació així
com, les que resulten precises per a reflectir la seua situació jurídica i la destinació o ús al fet que
estan sent dedicats.
Els Ajuntaments, tenen obligació de formar inventari de tots els béns i drets que els pertanyen,
qualsevol que siga la seua naturalesa o forma d'adquisició així com de la seua actualització anual. (art
32.1 de la Llei 33/2003 de 3 de Novembre sobre patrimoni de les Administracions Públiques).
Marc legal:
Llei 33/2003 de 3 de Novembre. Patrimoni de les Administracions Públiques(art 6.f,32,36.1 i
39)
Reial decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local (art 86)
Reial decret 1372/1986 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament de Béns de les Entitats
Locals art 17 a 36)
Instruccions de comptabilitat vigents des de l'1 de gener de 2015.
Ordenes 1781 i 1782 de 20 de setembre per les quals s'aproven els models normalitzar i
simplificat de comptabilitat local (BOE nº 237 de 3 d'octubre 2013)
Les lleis estableixen que les entitats locals, estan obligades a protegir i defensar el seu patrimoni, per
la qual cosa l'inventari dels béns i drets es converteix en un instrument jurídic imprescindible per a
l'exercici de la defensa i protecció del mateix. És per açò que la legislació vigent estableix que no
solament cal inventariar els béns i drets sinó que els mateixos han d'inscriure's en el registre de la
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propietat d'acord amb allò previst en la legislació hipotecària. La Llei 33/2003 art 36, art 85 del Text
refós de la Llei de Règim Local; i el art 36 del Reglament de béns de les corporacions locals.
L'article 33.1 del Reial decret 1372/1986 de 13 de Juny, estableix que les rectificacions de l'inventari
Municipal es verificarà anualment reflectint-se les vicissituds de tota índole dels béns i drets de
propietat municipal en aqueixa etapa. En conseqüència es deuran reflectir les adquisicions, vendes,
permutes, servituds, alteracions de qualificació jurídica dels béns i qualssevol unes altres amb
repercussió en els béns i drets objecte de l'inventari. Igualment han d'arreplegar-se aquelles
variacions no produïdes en l'exercici anual i que no han tingut accés a l'inventari, així com els errors
del mateix que s'hagen detectat.
La Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Generalitat Valenciana, estableix que són els
presidents de les corporacions locals i de forma immediata els secretaris municipals són els
responsables del compliment d'aquest deure, per açò l'art. 33 del Reglament de Béns d'entitats locals
complementa aquesta funció assenyalant "que els inventaris seran autoritzats pel Secretari de la
Corporació amb el vistiplau del President".
Antecedents en el nostre municipi:
El Ple del 14 de desembre va aprovar per unanimitat l'inventari municipal de béns 2014 fins a
juny 2015. Amb açò es dona compliment a l'establit en els articles 36.2 i 56 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en el qual s'estableix que la
comprovació de l'inventari s'efectuarà sempre que es renove la Corporació, amb l'objecte de separar
responsabilitats que pogueren derivar-se per als membres sortints de la mateixa i per als entrants.
La Sindicatura de Comptes, en el seu informe de fiscalització del 2014, ja manifestava que
l'Ajuntament no elaborava la rectificació anual de l'inventari, requerida en l'article 33 del Reglament de
Béns de les Entitats Locals, recomanant l'actualització anual de forma comptable.
El Ple de 3 d'abril del 2017, va aprovar així mateix per unanimitat, una resolució presentada
pel Grup Municipal Riba-roja Pot en la qual se sol·licitava donar compliment a totes les
recomanacions proposades en l'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, figurant
l'actualització de l'inventari i valor comptable de tots els béns que ho conformen, en el primer lloc.
Per tot l'exposat, en conseqüència amb la Transparència i Bon Govern Municipal i considerant que els
veïns tenen la legitimació per a l'exercici de l'acció pública en defensa dels béns municipals, el Grup
Polític Riba-roja Pot
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a favor (5
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 3 de Riba-roja Pot), 2 en contra de Ciutadans i 6 abstencions del PP,
va acordar:
Primer: Que de forma immediata, per l'Alcalde President de la Corporació es dicten les instruccions
necessàries per a l'actualització i rectificació dels béns i drets d'aquest Ajuntament, de conformitat
amb l'art. 86 del Reial decret 781/1986 i l'art. 34 del RBEL.
Segon: Que en el termini de sis mesos quede actualitzat l'inventari dotant a tots els béns de valor
raonable, preu i data (quan es conega) d'adquisició o costos de producció a l'efecte d'inventari
comptable, passant-se al Ple per a la seua aprovació.
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Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/669

10.- 12/2018/PGRU, MOCIÓ DE EUPV ACORD CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT DE RIBAROJA DE TURIA SOBRE LA DIMISSIÓ CAMPS
Rafael Gómez Muñoz, portaveu del Grup Municipal d'EU Acord Ciutadà en l'Ajuntament de Ribaroja de Túria, en nom i representació del mateix, i a l'empar d'allò establert en la normativa
aplicable, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent Moció
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consell Jurídic Consultiu (CJC), institució de la Generalitat recollida en l'article 43 de l'Estatut
d'Autonomia, és el suprem òrgan consultiu de les Administracions Públiques i està regulat per la
Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de creació del Consell Jurídic Consultiu.
Aquesta institució assessora tant sobre avantprojectes de lleis, de la reforma de l'Estatut així
com de recursos d'inconstitucionalitat o de convenis amb altres Comunitats Autònomes.
Els membres del CJC poden ser electius, designats una part per les Corts Valencianes i l'altra
per decret del Consell, o nats que l'ostenten los Ex presidentes de la Generalitat.
L'elecció dels membres electius del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es
realitzarà entre professionals i científics que s'hagen distingit en el camp del Dret amb més de
deu anys d'exercici professional, o siguen juristes de reconegut prestigi i amb experiència en
assumptes d'Estat o autonòmics.
Fins a la data l'únic dels Ex presidents que han sol•licitat formar part d'aquesta institució ha estat
Francisco Camps.
En aquests moments, Camps ha estat acusat per Ricardo Costa de ser l'ideòleg del sistema de
finançament il•legal del PP. Després d'aquestes declaracions, no és raonable que Camps
continue en aquesta institució estatutària, en un òrgan assessor del Govern Valencià en matèria
judicial.
El simple fet d'haver estat president no és motiu per ser membre nat i menys a una persona que
se l'acusa de diversos delictes.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 8 vots a favor
(5 PSOE, 2 Compromís i 1 EUPV), 2 en contra de Ciutadans i 9 abstencions (6 del PP i 3 de
Riba-roja Pot), i prèvia acceptació pel proponent de l'esmena presentada pel grup Compromís i
la no acceptació de la presentada pel grup Riba-roja Pot va acordar:
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PRIMER. L'Ajuntament de Riba-roja de Túria insta al Sr. Francisco Camps Ortiz a renunciar com
a membre del Consell Jurídic Consultiu, així com a la resta de disposicions regulades en la Llei
de l'Estatut d'Expresidents, per haver incorregut en actes i comportaments que no es
corresponen amb la necessària dignitat de la institució.
SEGON. L'Ajuntament de Riba-roja de Túria dona suport a totes les mesures que tinguen per
objectiu recuperar per als valencians i valencianes els diners desviats en casos de corrupció.
TERCER. . Instar a les Corts Valencianes per a que modifique la llei 6/2002, de 2 d'agost, de la
Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana, i la Llei
10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de creació del Consell Jurídic Consultiu per a
que s'elimine la condició de membre nat.
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/670

11.- 14/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE
TURIA SOBRE EL DIA DE LA DÓNA 8 DE MARÇ DE 2018
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TURIA SOBRE EL DIA
DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2018.EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 8 de març de 1857 un grup d'obreres tèxtils va prendre la decisió d'eixir en els carrers de Nova
York a protestar per les miserables condicions en què treballaven. A partir d'aquesta data es van
succeir diferents moviments, entre ells una vaga. En una fàbrica de SirtwootCotton, les
treballadores reclamaven igualtat salarial, disminució de la jornada laboral a 10 hores i un temps
per a donar de mamar als seus fills i filles. Durant aquesta vaga un centenar de dones van ser
cremades dins de la fàbrica, l'incendi de la qual es va culpar al propietari de la fàbrica com a
mesura repressora cap a les treballadores.
Després de la Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores a Copenhaguen en
1910, es va establir el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Dia de
reivindicació dels drets laborals i socials de les dones reconegut internacionalment com a
reivindicació de la igualtat i de l'equitat entre dones i homes.
En els últims temps, la crisi econòmica ens ha portat cap a una situació de major desigualtat. Així
mateix, la situació econòmica ha suposat un atac directe contra el procés d'igualtat entre dones i
homes, en aspectes tan importants com la precarietat laboral.
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En l'Estat Español, la situació dista molt de la d'altres països del nostre entorn, com Alemanya,
França, Noruega, Dinamarca o Islàndia, que s'ha convertit en el primer país en aprovar per llei
que exigeix a les empreses (amb 25 treballadors o més) i organismes públics, que demostren
que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball realitzat.
Aquelles entitats que no ho puguen demostrar s'enfrontaran a sancions econòmiques.
La diferència salarial de l'Estat Español se situa en un 23,25%, és a dir, una mitjana d'uns 6000 €
anuals menys per una treballadora que desenvolupa un treball d'igual valor que un home, segons
dades de l'últim informe realitzat per les organitzacions sindicals.
Encara que la nostra legislació en matèria d'igualtat efectiva entre dones i homes és un avanç,
se segueixen produint flagrants casos de violència de gènere, discriminació salarial, major índex
de desocupació femenina, escassa presència de dones en llocs de responsabilitat política,
social, cultural i econòmica i continuen havent-hi molts problemes per a conciliar la vida personal,
laboral i familiar.
També les Administracions Locals, tenen la responsabilitat, com a administracions pròximes,
d'elaborar polítiques de conscienciació i sensibilització mitjançant el diagnòstic de problemes i
l’aplicació de solucions mitjançant accions concretes dirigides a la promoció de conductes no
discriminatòries, mitjançant plans d'igualtat tant per als seus àmbits territorials com les seues
mateixes plantilles municipals.
Malgrat els esforços que les Administracions Publiques estan fent per fer front a la diferència
laboral i a la desigualtat entre homes i dones, cal recordar que les competències en matèria
laboral ara com ara són estatals, per açò des de la FVMP, considerem més que necessari una
llei per a pal·liar aquesta injustícia social i econòmica que afecta a totes les dones treballadores,
així com la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en resolució de la
Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, del 5 de desembre de 2017,
van instar al govern estatal.
Així, traslladem al govern espanyol la nostra preocupació per la situació de discriminació que
pateixen les dones i demanem que es contemplen els recursos suficients perquè l'aplicació de la
llei 3/2007 del 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes siga eficaç.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
dels presents acorda:
PRIMER: Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure
esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre homes i dones.
SEGON: Comprometre's a avaluar i fer el seguiment dels acords presos altres anys en matèria
d'igualtat.
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TERCER: Demanar al govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei d'equiparació
efectiva salarial entre homes i dones.
QUART: Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats a presentar
propostes i que agiliten els processos per a aprovar la llei.
CINQUÈ: Instar al govern estatal a destinar recursos en inspecció del treball i seguretat social
per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per raó de sexe.
SISÈ: Instar a les Administracions Públiques competents a equiparar els permisos de paternitat i
maternitat i, a més, fer que siguen intransferibles i cent per cent remunerades, amb el calendari
d'implementació respectiu.
SEPTÈ. En la mesura de les respectives competències locals, integrar de forma activa i
transversal el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, el desenvolupament
de totes les seues accions i decisions, especialment els següents àmbits: Accés i promoció en
l'ocupació; eradicació de la violència de gènere; educació; pensions; salut; esport, representació
política i social; recerca; desenvolupament i innovació; societat de la informació, cultura, política
exterior, cooperació al desenvolupament i en el mitjà rural.
VUITÈ. Donar trasllat del present acord al Govern d'Espanya, al Govern de la Generalitat
Valenciana i a la FVMP
Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/671

PART D’INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
12.- 179/2018/GEN, DACIÓ DE COMPTE DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE A
SUBMINISTRAR AL PLE EN COMPLIMENT DEL QUE ES DISPOSA EN LA BASE 53
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.
Considerant el que es disposa en la Base número 53 d'Execució del Pressupost municipal
d'aquest Ajuntament de Riba-roja de Túria:
"Base 53.-Informació comptable a subministrar al Ple
1. La informació comptable a subministrar periòdicament al Ple se subjectarà a allò arreplegat en
l'article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL i en les regles 105 i 106
de la Instrucció de Comptabilitat EHA 4041/2006.
2. La Intervenció de l'entitat local remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, la
següent informació:
a ) informació de l'execució dels pressuposats
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b) informació del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i
auxiliars del pressupost i de la seua situació.
c) els informes establit en els article 4 i 5.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la llei 3/2004, per
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.
d) S'inclourà la informació relativa al Període mitjà de pagament establida en el Reial decret
635/2014
2. Aquesta informació comptable serà lliurada per intervenció a l'alcaldia al llarg dels mesos
d'abril, juliol i octubre de cada any amb referència al trimestre immediat anterior. Respecte a
l'últim trimestre de l'any la informació es rendirà una vegada haja sigut aprovada la liquidació del
pressupost en la primera sessió que el ple celebre.
3. Amb referència als tres primers trimestres de l'exercici, l'alcaldia haurà d'elevar la informació al
ple en la primera sessió ordinària que aquest celebre.
5. En relació amb el compliment d’allò establit en l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el TRLRHL, l'òrgan interventor elevarà al Ple :
1.-Trimestralment al costat de la informació comptable a remetre al Ple, una relació de les
objeccions efectuades i còpia dels mateixos.
2.-Anualment, al costat de l'aprovació del Compte General de l'exercici còpia de les objeccions
efectuades en matèria de despeses així com de les principals anomalies detectades en matèria
d'ingressos."."
Considerant que pel Departament d'Intervenció s'ha tramitat l'expedient electrònic
179//2018/GEN, s'eleva la present proposta al Ple per a la seua dació explica en compliment del
que es disposa en la citada Base 53 d'Execució del Pressupost municipal.
Considerant així mateix que pel Departament de Tresoreria han sigut relacionats tots els
informes que durant l'exercici 2017 han sigut emesos per la Sra. Tresorera, es dona compte dels
mateixos en el present expedient al Ple de l'Ajuntament.
Es dona compte del mateix al Ple en compliment del que es disposa en la citada Base 53
d'Execució del Pressupost municipal.
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/672

13.- 802/2018/GEN, DONAR COMPTE DE L'EXP. 802/2018/GEN ACORD DE CREACIÓ DE LA
COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT DE TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA
INFORMACIÓ.
DONAR COMPTE DE L'EXP. 802/2018/GEN ACORD DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE
CONTROL I SEGUIMENT DE TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ.
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Pel sr. Alcalde es dona compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2018
que es transcriu a continuació:
"PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT DE TRANSPARÈNCIA I
ACCÉS A LA INFORMACIÓ.
Antecedents.
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
ha constituït, sense cap dubte, un vertader avanç en la fiscalització de l'actuació pública. La Llei
incrementa i reforça la transparència en l'activitat pública, reconeix i garanteix l'accés a la
informació i estableix obligacions de bon govern.
D'altra banda, el passat dia 8 de febrer es va publicar en el BOPV amb nº 239, el reglament
definitiu de Transparència i Participació Ciutadana. Aquest reglament té per objecte en el seu
article 4, l'establiment d'unes normes que regulen la transparència de l'activitat de l'Ajuntament
de Riba-roja de Túria.
En els articles 9.2.a i 15 d'aquest reglament estableix que, el lloc de la publicació d'aquella
informació que haja de ser sotmesa a exposició pública, és el portal de la transparència de
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, situat en la web municipal. Aquest portal va ser aprovat per
unanimitat la seua creació en sessió plenària el dia 7 de setembre de 2015.
En el capítol Capítol VII de l'esmentat reglament, estableix una avaluació i seguiment del dret de
reutilització i accés a la informació pública, que se li atribueix al departament de Transparència i
Participació Ciutadana, sota la dependència de la secretaria general, de quantes actuacions
siguen necessàries per al desenvolupament, implementació i execució del contingut del present
Reglament.
Així mateix el departament de participació ciutadana i transparència, exercirà les funcions
derivades del compliment de la normativa vigent, al que se li encomanaran els objectius de
desenvolupament, avaluació i seguiment de la normativa en la matèria i l'elaboració de circulars i
recomanacions, així com la coordinació amb les àrees organitzatives en l'aplicació dels
seus preceptes.
Amb l'objectiu de desenvolupar un pla de treball conjunt amb els diferents departaments
municipals que obren en el seu poder la documentació objecte de la seua publicació, es
considera necessari la creació d'aquesta comissió amb la finalitat de coordinar el treball
de forma ordenada per a garantir així el compliment del present reglament.
El resultat de les labors d'avaluació i seguiment de l'execució dels plans i d'aquestes disposicions
serà objecte d'una memòria que, anualment, elaborarà el servei responsable, per al que
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comptarà amb la col·laboració de tots els serveis que estaran obligats a facilitar quanta
informació siga necessària sobre la seua àrea d'actuació.
Per a açò, el present acord contempla la creació d'una Comissió de control i seguiment de
transparència i accés a la informació que impulse i lidere el procés d'adaptació i compliment de
normes de transparència i bon govern en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
La Junta de Govern Local en votació ordinària i per unanimitat de tots els seus membres acorda:
PRIMER: La creació de la comissió d'avaluació i seguiment de Transparència i accés a la
informació.
SEGON: La comissió estarà composta pels següents membres.
1. L'Alcalde/sa, que actuarà com a president/a, o si escau el Regidor Delegat/a de
Transparència.
2. Un treballador de l'àrea de Participació Ciutadana i Transparència, que actuarà com a
secretari/a.
3. El/La Secretari/a de la Corporació, o en qui delegue.
4. El/La Vice-secretari/a, o en qui delegue.
4. El/La Vice-interventor/a, o en qui delegue.
5. Tècnic/a de OSIC.
6. Arquitecte/a Municipal, o en qui delegue.
7. Responsable de Comunicació i Premsa, o en qui delegue.
La comissió es reunirà com a mínim dues vegades a l'any, podent reunir-se més vegades a
petició del president/a en dependències municipals, a petició del President/a.
La convocatòria s'avisarà amb una setmana d'antelació.
TERCER: Funcions de la comissió.
1. La Comissió té com a finalitat el seguiment i vigilància del compliment del Títol II del
Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
2. Sol·licitar i requerir la informació pertinent als departaments municipals, per a donar
compliment al reglament de Transparència i Participació Ciutadana.
3. Aprovar el catàleg d'informació pública que, amb indicacions clares d'on pot trobar-se aquesta
informació i oferir també aquest catàleg en formats electrònics oberts, que permeten la seua
redistribució, reutilització i aprofitament.
4. Avaluar el grau d'aplicació del reglament de Transparència. Per a açò, elaborarà anualment
una memòria en la qual s'inclourà informació sobre el compliment de les obligacions previstes.
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5. Adoptar les mesures de gestió de la informació que facen fàcil la seua localització i divulgació,
així com la seua accessibilitat, interoperabilitat i qualitat.
6. Control de les Publicacions estiga la informació d'una manera clara, estructurada i entendible
per a les persones.
7. Promoure l'elaboració d'esborranys, de recomanacions i de directrius i normes de
desenvolupament de bones pràctiques en matèria de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
8. Vigilar el contingut publicat conforme a la llei de protecció de dades.
9. Promoure activitats de formació i sensibilització per a un millor coneixement de les matèries
regulades per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
10. Adoptar recomanacions per al millor compliment de les obligacions contingudes en el
reglament de transparència.
11. Qualsevol altra funció que siga considerada de la seua competència.
QUART: Comunicar als membres de la comissió el seu nomenament.
CINQUÈ: A l'efecte de publicitat i transparència, es publicarà aquest acord en el Portal de la
Transparència.
SISÈ: Donar compte al Ple de la corporació de l'adopció del següent acord.
SETÈ: L'actualització i reestructuració del Portal de Transparència de l'Ajuntament de Riba-roja
de Túria, haurà de posar-se en funcionament en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació
del present acord."
El Ple es dóna per assabentat.
Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/673

14.- 763/2018/AC, ADONAR DE LA CREACIÓ D'UN BLOG EN
CONTRACTACIÓ DES DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.

MATÈRIA

DE

Donar compte de la creació d'un blog en matèria de contractació des de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria.
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Pel Sr. Alcalde es dona compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 31 de gener de 2018
que es transcriu a continuació:
"Assumpte: Creació d'un blog en matèria de contractació.
En l'actualitat, ens trobem davant un panorama legislatiu marcat per la denominada «Estratègia
Europa 2020», dins de la qual, la contractació pública exerceix un paper clau, ja que es configura
com un dels instruments basats en el mercat interior que han de ser utilitzats per a aconseguir un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador, garantint al mateix temps un ús amb major
racionalitat econòmica dels fons públics.
Per a aconseguir aqueix creixement intel·ligent, sostenible i integrador cal: dissenyar un sistema
de contractació pública, més eficient, transparent i íntegre, mitjançant el qual
s'aconseguisca un millor compliment dels objectius públics, tant a través de la satisfacció
de les necessitats dels òrgans de contractació, com mitjançant una millora de les
condicions d'accés i participació en les licitacions públiques dels operadors econòmics, i,
per descomptat, a través de la prestació de millors serveis als usuaris dels mateixos.
L'Estratègia Nacional de Contractació Pública a la qual es refereixen l'article 332 apartat 7 en la
seua lletra a) i l'article 333 apartat 3, de la nova Llei de Contractes del Sector Públic és
l'instrument jurídic vinculant, aprovat per l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la
Contractació, que es basarà en l'anàlisi d'actuacions de contractació realitzades per tot el sector
públic incloent-hi tots els poders adjudicadors i entitats adjudicadores compreses en el sector
públic estatal, autonòmic o local, així com les d'altres ens, organismes i entitats pertanyents als
mateixos que no tinguen la naturalesa de poders adjudicadores. Tindrà un horitzó temporal de
quatre anys i abordarà, entre uns altres, els següents aspectes: ...
e) Promoure la professionalització en contractació pública mitjançant actuacions de
formació del personal del sector públic, especialment en aquelles entitats que manquen
de personal especialitzat, mitjançant el disseny d'un pla específic en matèria de formació
en contractació pública i altres actuacions complementàries de promoció de la
professionalització en la contractació pública.
L'Estratègia Nacional de Contractació Pública es dissenyarà per a establir mesures que
permeten complir els següents objectius: a) Combatre la corrupció i les irregularitats en
l'aplicació de la legislació sobre contractació pública.... b) Incrementar la professionalització
dels agents públics que participen en els processos de contractació".
És per açò, que l'Ajuntament de Riba-roja, amb independència d'altres mitjans externs que
pogueren utilitzar-se en incrementar aquesta professionalització, pretén establir una doble
formació amb els mitjans propis i el seu propi personal:
a)
Una formació o assistència dirigida als licitadors mitjançant la proposta de creació
de la "Oficina d'atenció al licitador".
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b)
Una formació dirigida al propi personal de l'Ajuntament dels diferents serveis el
qual també és clau a l'hora de tramitar els expedients de contractació a través de les
propostes de necessitats, no existència de mitjans, informe sobre procedència o no de
pròrrogues, responsables del contracte; supervisió de factures emeses per proveïdors,
informes de valoració d'ofertes, paper dels mateixos en les Meses de contractació...
En relació amb aquesta segona via de formació que tindria caràcter ad intra i que afectaria
fonamentalment als empleats públics i si escau als Corporatius s'ha pensat aprofitar els
avantatges i utilitats que avui ofereixen les noves tecnologies.
Així, un bon mecanisme per a una formació que permeta el feedback dels destinataris de forma
àgil i enriquidora a través de les aportacions de tots els implicats és la creació d'un blog.
A través d'un blog s'obté un doble avantatge; es pot procedir a transmetre la informació
necessària sobre la regulació legal i altra documentació de caràcter formatiu sobre la nova
regulació legal de la contractació administrativa; documentació que sempre serà de lliure accés
en qualsevol moment per a qualsevol empleat públic que precise consultar-la i al mateix temps
de permetre comentaris i respostes permet interactuar als implicats sobre aquest tema i
compartir experiències i suggeriments sobre aquest tema.
Sobre la base del que antecedeix, La Junta de Govern Local en votació ordinària i per unanimitat
de tots els seus membres acorda:
PRIMER.- Procedir a la creació d'un blog destinat a la formació d'empleats públics i que siga de
públic accés anomenat "contratacionpracticariba-roja.blogspot.com".
SEGON.- Aquest blog no té cost algun per l'Ajuntament i serà mantingut pel propi personal del
Departament de Secretaria designant com a administradors a:
- Ylenia Díaz Morán, Secretària de l'Ajuntament.
- Oscar Millán Navarro, administratiu adscrit al departament de contractació.
- Màxim García Fogeda Ramírez, auxiliar administratiu adscrit al departament de contractació.
Podent modificar-se o incrementar-se el nombre d'administradors en funció de les necessitats del
mateix.
TERCER.- Aquest blog publicarà una entrada setmanal de la qual s'adonarà als tècnics dels
diferents departaments.
QUART.- Donar compte d'aquest acord al Ple en la primera sessió que aquest celebre."
El Ple es dóna per assabentat.
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Àudio: 14.mp3
Vídeo: http://videople.es/674

15.- Adonar de les Resolucions de la 243/2018 a la 541/2018
S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprensiva entre els número 243/2018 a la
541/2018, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l'arxiu d'àudio i annex a
la present acta.
Àudio: 15.mp3
Vídeo: http://videople.es/675

16.- Precs i Preguntes
Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes que s'arrepleguen en un
arxiu d'àudio annexe a la present acta.
Àudio: 16.mp3
Vídeo: http://videople.es/712

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les 21:16
hores del mateix dia de la seua iniciació.
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