ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE
EL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2018
Lloc: Saló d' Actes de l' Ajuntament
Data: 10 de setembre de 2018
Hora: 17.30
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENT: ROBERT RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe

Partit Popular

Ciutadans

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

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

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez *

D.Rafael Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

D. Concepción Noguera Puchol *

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez *
Regidors absents: Cap
Actua com a Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d' Actes de l' Ajuntament, el
dia 10 de setembre de 2018, sent les 17.30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això baix la
Presidència del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit de la Secretària Ylenia Díaz Morán.

Declarat obert l' acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes consignats
en l' Ordre del dia.

En aquest moment abandonen el Saló de Sessions els tres membres del Grup Municipal
Podem (Sr. Ferrer Pérez, Sra. Noguera Puchol i Sr. Fernández Marquez) per no estar d'acord amb la
convocatòria del Ple.
Àudio: 00.mp3
Vídeo: http://videople.es/1074

1.- Aprovació actes anteriors de data 28 juliol 2018, 2 juliol 2018 i 30 juliol 2018
Acta núm. 9, convocatòria EXTRAORDINÀRIA de data 28/06/2018.
Acta núm. 10, convocatòria ORDINÀRIA de data 02/07/2018.
Acta núm. 11, convocatòria ORDINÀRIA de data 30/07/2018
Comença el Sr. Alcalde preguntant si algun membre de la corporació ha de fer alguna
observació a les actes referenciades. No havent-hi observacions i sotmeses a votació, van ser
aprovades per unanimitat dels presents.

2.- 1933/2018/GEN, CORRECCIÓ ERRORS NUMÈRICS OBSERVATS EN L'ACORD DE 10 DE
MAIG DE 2018 QUE VA APROVAR LA RPT, PLANTILLA I ANNEX PERSONAL.
"Correcció d'errors numèrics observats en l'acord de 10 de maig de 2018 (Núm. 1933/2018/GEN)
que va aprovar la Relació de llocs de treball, Plantilla de personal i el seu Annex."
Proposta d'acord.
Vist l' informe del Vice secretari de la Corporació en el qual fa constar que s'han detectat errors
en el text de l' acord plenari de 10 de maig de 2018 en el qual es va aprovar la Relació de llocs de
treball, Plantilla de personal i el seu Annex (Expedient Núm. 1933/2018/GEN) que consisteixen en la
incorrecta numeració de certes places.
Vist que aqueixa desigualtat en la identificació literària de les places respecte al número que les
mateixes tenen en els Annexos aprovats -i que ha sigut detectada en analitzar la traçabilitat de les
places amb vista a determinar la seua possible inclusió en l'oferta d'ocupació pública quant a
l'estabilització d'ocupació temporal contemplada en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat- ha
sigut conseqüència de la utilització de documents diferents (fulles Excel) per a la confecció del citat
acord puix que per a la confecció de l'acord es va utilitzar la numeració de la fulla confeccionada el 13
de març per al càlcul d'antiguitats - i que no figura en l' expedient-, mentre que la fulla amb la
numeració correcta si que consta incorporada.
Vist que aquesta correcció d'alguns dels numeros de places que es contemplen en els apartats
Primer b) i Segon a) i c) de l'acord, no suposa variació de cap tipus en la Plantilla ni en la *RPT, que
queden exactament igual que els aprovats pel Ple, sinó que fa coincidir la redacció de l'acord amb els
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Annexos aprovats i que, per la qual cosa respecte l´ apartat Tercer del citat acord, també es corregeix
l'error i es recullen els números de les 3 places de les quals es ja s'ha inclòs les fitxes de funcions
corresponents i així consten en l'expedient.
Considerant que, en definitiva, es tracta d'errors materials fàcilment comprovables i que ha de ser
esmenats d'ofici per a eliminar la desigualtat entre el que apareix en els documents de l'expedient i el
que es va recollir en el text de l'acord.
Per tot això,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
dels presents acorda:
Primer: Corregir en l'apartat Primer b) la numeració de les següents places:
- Núm. 205F (Tècnic Superior de Turisme) la numeració correcta del qual és la Núm. 202F.
- Núm. 195F (Conserge àrea esportiva) la numeració correcta de la qual és la Núm. 193F.
- Núm. 204F (Oficial de Policia Local) la numeració correcta del qual és la Núm. 201F
Segon: Corregir de l ´apartat Segon a) la numeració de les següents places:
- Nº 176F (Abans 148L) (Encarregat de cementeri municipal) la numeració correcta del qual
és la Nº 174F.
Tercer: Corregir en l'apartat Segon c) la numeració de les següents places:
- Nº 65L, 66L y 67L (Agent de Desenvolupament Local) la numeració correcta del qual és la
Nº 171F, 172F y 173F.
- Nº 148L (Encarregat de cementeri municipal) la numeració correcta del qual és la Nº 174F.
- Nº 192L, 193L, 195L, 196L, 197L, 198L, 199L, 200L, 202L, 203L, 204L, 205L, 206L, 207L,
208L, 209L, 210L, 211L, 213L, 214L, 215L, 216L, 217L, 218L Y 219L (Conserges) la numeració
correcta dels quals és del Nº 175F al 200F, tots dos inclusivament.
Quart: Corregir en l'apartat Tercer la relació de Fitxes de treball que s'aproven i entre els
números del qual falten els corresponents a les Núm. 201F (Tècnic Superior de Turisme i Patrimoni),
Núm. 243L (Tècnic Auxiliar de participació Ciutadana) i 244L (Tècnic Mitjà de Manteniment), constant
totes elles en l'expedient.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/1075

3.- 3245/2018/GEN, ACORD RELATIU A LA RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN RELACIÓ A L' APROVACIÓ DEL CONVENI NORMALITZAT D' ADHESIÓ
D'AQUEST AJUNTAMENT Al SISTEMA D' ADQUISICIÓ CENTRALITZAT DE L'EXCMA.
DIPUTACIO PROVINCIAL DE VALÈNCIA, QUE S' UNEIX COM A ANNEX.
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Acord relatiu a la ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local en relació a l'aprovació del
conveni normalitzat d'adhesió d'aquest Ajuntament al sistema d'Adquisició Centralitzat de l'Excma.
*Diputacion Provincial de València, que s'uneix com a annex.Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 relatiu a l'aprovació del
Conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria al sistema d'adquisició centralitzat de
l'Excma. Diputació Provincial de València, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles remés per la
Diputació Provincial de València.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
dels presents acorda:
Primer: Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 que es
transcriu íntegrament:
"Assumpte: Acord d'adhesió de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria al sistema
d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de Serveis
Innovadors i Sostenibles.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Mitjançant escrit remés per la Diputació de València a través es dóna trasllat del nou model
d'acord d'adhesió a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles aprovat pel Ple de la Diputació de
València el passat 27 de febrer de 2018, atés que l'anterior ha vençut recentment.
El nou model s'adequa a la nova normativa i als nous serveis i subministraments innovadors i
sostenibles que s'oferiran.
Segon.-La Central de Compres de la Diputació Provincial de València té com a objectiu proporcionar
als Ajuntaments, en l'adquisició de béns i serveis:
- Una millora de les condicions de compra a través de l'aprofitament de l'economia d'escala i
una oferta d'un ampli catàleg de productes.
- Simplificació de la tramitació administrativa a través de l'eliminació de tràmits de licitació i
adjudicació per als Ajuntaments.
Tercer.- En data 25 de febrer de 2009 es va acordar pel Ple de l'Ajuntament l'adhesió a la Central de
Compres de la Diputació de València a través de la signatura del corresponent conveni.
Quart.- En data 7 d'octubre de 2013 el Ple va acordar la pròrroga del conveni subscrit entre la
Diputació de València i l'Ajuntament de Riba-roja de Túria d'adhesió al sistema d'adquisició
centralitzada de l'Excma. Diputació de València Central de Compres per igual període de temps, és a
dir un termini de quatre anys més.
Cinqué.- El Període de vigència del citat acord serà de quatre anys a comptar des de l'endemà al de
la seua formalització, i es podrà prorrogar mitjançant acord exprés per igual període de temps, si no hi
ha denúncia per alguna de les parts conforme a el que s'estableix en l'art. 49 de la Llei 40/2015.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Els articles 227 i 228 de la nova llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic regulen les normes generals de les Centrals de Contractació.
Segon.- Els articles 47 i següents de la llei 40/2015, regulen els requisits, eficàcia i contingut dels
convenis.
Per tot l'exposat, La Junta de Govern Local en votació ordinària i per unanimitat de tots els seus
membres acorda:
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Primer: Prestar la conformitat al contingut de l'esborrador d´acord d'adhesió d'aquest Ajuntament a la
Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de l'Excma. Diputació Provincial de València, que s'uneix
com a annex.
Segon: Adherir-se a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde el mes àmpliament en dret al fet que donara lloc per a la tramitació i
formalització de quants documents siguen precisos amb vista a l'efectivitat del present acord.
Quart.- Elevar aquest acord al pròxim Ple perquè procedisca a la seua ratificació.
Cinqué.- Notificar aquest acord a la *Exma Diputació de València als efectes oportuns."
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/1076

4.- 3687/2018/GEN, ACORD INCORPORACIÓ FITXES DE LLOCS DE TREBALL RESULTANTS
DE LES MODIFICACIONS EFECTUADES EN LA *RPT I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI
2017 (Núm.777/AC
"Incorporació de les fitxes dels llocs de treball resultants de les modificacions efectuades en la
*RPT i Plantilla de personal, referenciat a l'acord de plenari de 22 de maig de 2017 (Núm. 777/AC) pel
qual es va aprovar la Relació de llocs de treball, plantilla de personal i el seu annex per a l'exercici de
2017." (Exp. Núm. 777/2017/AC)
Proposta d'acord.
Vist l'informe del Sotssecretari de la Corporació en el qual fa constar que en sessió celebrada el
31 de març de 2017, el Ple va provar inicialment l' "Acord relatiu a la creació, modificació o supressió
de places en la Plantilla de personal i respecte a variacions en la valoració de determinats llocs de
treball per a l´exercici de 2017." (Expt. Nº 777/2017/AC) i que posteriorment, en sessió extraordinària
celebrada el 22 de maig del mateix any i després de l'exposició al públic, es van resoldre les
al·legacions presentades, es va aprovar definitivament la relació de Llocs de treball i la Plantilla de
personal, publicant-se tot això en el BOP núm. 104 d'1 de juny d'aquest any.
Vist que no s'ha presentat recurs contenciós administratiu contra aquesta aprovació definitiva.
Considerant que tant en les places que es van crear com en les quals van modificar algun dels
seus complements o factors, es va fer constar els requisits bàsics i mínims; és a dir, la denominació
del lloc, el grup, el nivell de Complement de destinació i els factors corresponents al Complement
específic de cadascun dels llocs de treball i de les places (en el cas d'haver-hi diferenciació entre
elles), però no es va incorporar les fitxes descriptives de les funcions dels llocs de treball
corresponents a les citades places i que amb la finalitat de tindre completament documentades les
citades places, procedeix incorporar les fitxes de funcions corresponents a l'expedient de la seua raó .
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
dels presents acorda:
Primer: Aprovar les fitxes de llocs de treball corresponents a les places creades o modificades en
el Pressupost de 2017 tal com consten en l'Annex I d'aquest acord i que són les següents:
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-Plaza Núm. 114F. Lloc de treball: Tècnic mitjà de comunicacions externes.
- Plaza Núm. 128F. Lloc de treball: Tècnic d'administració general.
- Plaza Núm. 88L. Tècnic mitjà de Parcs i Jardins (Responsable de jardineria)
- Places núm. 142L i 241L. Conductor autobús.
Segon: Incorporar les citades fitxes a les existents del fitxer general.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/1077

5.- 2778/2018/AC, ACORD RELATIU D'ADHESIÓ A la XARXA DE MUNICIPIS CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
INFORME PROPOSTA D'ACORD EN EL PLE
ANTECEDENTS DE FET
El Ple de la Diputació de València amb data del 21 de Novembre de 2017, va acordar l'aprovació del
Reglament de creació i funcionament de la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de gènere.
La finalitat de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere és vetlar per la prevenció,
detecció i eradicació de la violència a través d'un espai de coordinació institucional liderat per la
Diputació de València que permeta millorar la gestió de les polítiques públiques contra la violència de
gènere de les entitats locals de la província de València.
En aquest sentit, la Xarxa és un espai de treball amb els municipis compromesos amb la igualtat de
gènere i contra la violència cap a les dones que millore la qualitat de les actuacions en aquesta
matèria optimitzant els recursos existents, exercitant els interessos de la Xarxa davant altres
institucions i implementant actuacions i objectius compartits.
Els objectius de la Xarxa seran:
-Impulsar, enfortir, coordinar i avaluar programes i serveis gestionats des de les
administracions locals per a l'eradicació de la violència de gènere.
-Establir criteris conjunts d'actuació i planificació entre els municipis adherits.
-Actuar de manera integral en tots els nivells de l'administració local.
-Contribuir al compliment de la legislació en matèria de violència de gènere.
-Afavorir l'intercanvi d'experiències, la coordinació i l'actuació conjunta en el disseny d'accions
en l'àmbit local. -Identificar i difondre bones pràctiques locals en la lluita contra la violència de
gènere.-Impulsar l'adopció d'acords de col·laboració i protocols d'actuació que desenvolupen,
concreten i adeqüen la realitat municipal a les actuacions provincials.
-Dinamitzar i donar suport a el treball dels municipis en la lluita contra la violència de gènere.
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-Donar visibilitat als objectius de la Xarxa i a les labors realitzades pels seus membres per a
aconseguir els mateixos.
FONAMENTS DE DRET
La violència contra les dones constitueix una de les violacions més flagrants de drets humans que
succeeixen en l'actualitat, perquè atenta contra el dret a la vida i la integritat humana de les dones.
Per això, la societat en general, i els poders públics en particular, no poden ser aliens al sofriment que
viuen diàriament, víctimes d'un sistema patriarcal instaurat en la nostra societat que permet i tolera la
violència contra elles pel nero fet de ser dona, per la qual cosa és fonamental abordar la seua
eradicació des de les polítiques d'igualtat que promoguen una societat igualitària per a dones i homes.
En l'actualitat, comptem amb un marc normatiu que reconeix legalment la igualtat entre dones i
homes i la lluita contra la violència de gènere.
Ja la nostra Constitució proclama en el seu articulat la igualtat com a valor superior de l'ordenament,
en el seu article 14 s'anuncia la no discriminació per motius de naixement, raça, sexe o religió, opinió
o qualsevol altra condició social personal o social.
Així mateix en l'article 15 es diu que totes les persones tenim dret a la vida i a la integritat física i
moral, sense que, en cap cas, puguem ser sotmeses a tortura ni a penes o tracte inhumà o
degradant.
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en el seu art.10.3, diu que l'actuació de la
Generalitat se centrarà primordialment entre altres àmbits en la igualtat de drets d'homes i dones en
tots els àmbits, en particular en matèria d'ocupació i treball; protecció social contra la violència,
especialment de la violència de gènere. La igualtat de gènere i la lluita contra la violència de gènere
formen part dels drets humans, tots i totes naixem iguals en dignitat i drets siga com siga la nostra
nacionalitat, color o posició social o econòmica, com va afirmar Nacions Unides en 1948 en la
Declaració Universal de Drets Humans
La vinculació dels poders públics amb la violència de gènere es reconeix primer en l'àmbit
internacional en 1979 en la Convenció per a l'Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la
dona, en el seu article 3 estableix la necessitat d'articular mesures per part dels poders públics en
totes les esferes: política, econòmica, social i cultural, per a assegurar el ple desenvolupament i
avançament de la dona.
En 1993, en la Conferència Mundial dels Drets Humans, es reconeix, de manera explícita, que els
drets de les dones, són drets humans, i que els Estats tenen obligació de protegir-los, promoure'ls i
garantir-los, incloent el dret a viure lliures de violència.
La Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, de 1995, identifica la violència de gènere com una de
les àrees prioritàries i exigeix als governs a nivell nacional i internacional que assumisquen els
compromisos d'acció per a previndre i eliminar totes les formes de violència contra les dones i les
xiquetes.
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En l'àmbit europeu, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, reconeix que tota persona té
dret a la vida, a la seua integritat física i psíquica i a la seua llibertat i seguretat.
Al nostre país, ja en la Constitució espanyola, l'article 9.2 assenyala que li correspon als poders
públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu, i dels grups en què
s'integra, siguen reals i efectives, i remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua
plenitud.
Però és a partir de 2003, quan comencen a traslladar-se les recomanacions dels organismes
internacionals per a propiciar una resposta global a la violència que pateixen les dones.
La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, recull un
articulat des de l'art.33 al 43, en el qual s'estableixen les actuacions que han de promoure les
administracions públiques valencianes per a lluitar contra la violència de gènere.
Així mateix, la Llei orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere, en la qual reconeix que la violència de gènere constitueix un dels atacs més flagrants a drets
humans com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no discriminació, proclamats en la Carta
Magna i que els poders públics no poden ser aliens a això.
D'altra banda, la llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la Víctima del delicte, naix amb l'objectiu
d'oferir des dels poders públics una resposta el més àmplia possible, no solament jurídica sinó també
social, a les víctimes, no solament reparadora del mal en el marc d'un procés penal, sinó també
*minimizadora d'altres efectes traumàtics en el moral que la seua condició pot generar, tot això amb
independència de la seua situació processal.
En línia amb la normativa europea en la matèria i amb les demandes que planteja la nostra societat,
pretén, partint del reconeixement de la dignitat de les víctimes, la defensa dels seus béns materials i
morals i, amb això, els del conjunt de la societat, aglutinant, en un sol text legislatiu el catàleg de drets
de la víctima, d'un costat traslladant les Directives de la Unió Europea en la matèria i, d'un altre,
recollint la particular demanda de la societat espanyola.
En la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, es fixa
novament, com a criteri d'actuació dels poders públics, l'adopció de mesures necessàries per a
l'eradicació de la violència de gènere, la violència familiar i totes les formes d'assetjament per raó de
sexe.
A aquesta llei, li va seguir la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la
Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en la qual es conceptualitza la
violència contra les dones des d'una perspectiva més àmplia, anant més enllà de la relació de parella,
com a fixa l'anomenat Conveni d'Istanbul, que des de 2011 fixa el camí en el marc internacional per a
l'eradicació de la violència de gènere, i que reconeix la violència contra la dona com una violació dels
drets humans i com una forma de discriminació, considerant responsables als Estats si no responen
de manera adequada.
Sobre la base del que antecedeix.
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El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat dels
presents acorda:
PRIMER. . Aprovar l'acord d'adhesió a la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de gènere.
SEGON. Instar a realitzar el seguiment i l'avaluació dels objectius marcats en la Xarxa per part de la
Regidoria de la dona i foment de la Igualtat.
TERCER. - Comunicar el present acord a Diputació.
QUART. Publicar l'acord d'adhesió a la Xarxa en la pàgina web de l'Ajuntament
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1078

6.- 3692/2018/GEN, ACORD RELATIU Al COFINANÇAMENT DE LES OBRES DESTINADES Al
BAIXADOR VALÈNCIA LA VELLA
Atés l'escrit remés per la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat de data 9
de novembre de 2016 en virtut del qual s'estableix que es comparteix la necessitat i urgència d'aquest
Ajuntament en l'execució de les obres d'un nou baixador a la urbanització "València la *Vella".
En dita escrita subscrita pel Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat es recull
el compromís de la Conselleria de licitar i executar les citades obres així com de finançar el 50% de
les mateixes i assumir l'adreça d'aquestes obres si l'Ajuntament es compromet a finançar l'altre 50%,
ascendint el pressupost total a 606.686,05 euros i a posar a la disposició de la Conselleria dels
terrenys necessaris.
En aquest sentit, cal dir que obra en l'expedient Informe de l'Arquitecte Municipal en el qual es
conclou que procedeix informar favorablement la disponibilitat de terrenys per a escometre les
referides obres.
Sobre la base de dites antecedents el Ple en sessió ordinària celebrada el 15 de desembre de
2018 va adoptar el següent acord:
"PRIMER. - Assumir el compromís de finançar el 50% de l'obra destinada a la creació d'un nou
baixador a la urbanització "València la *Vella" d'aquest municipi, el pressupost global del qual
ascendeix a 606.686,05 euros duent a terme les modificacions pressupostàries necessàries per a
portar-ho a efecte.
SEGON. - Posar a la disposició de la Conselleria els terrenys necessaris per a l'execució d'aquesta
obra.
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TERCER. - Traslladar el present acord a la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat,
així com als Departaments d'Intervenció, a Urbanisme."
Mitjançant ofici de data 23 de desembre de 2016 es remetia aquest acord a la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori a la qual s'instava que indicara la quantitat que
s'havia de pressupostar per aquest Ajuntament durant els exercicis 2017 i 2018.
Sobre la base de dita escrita el Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat
remet escrit a aquest Ajuntament que té entrada el 26 de gener de 2017 i en el qual s'estableix que
l'Ajuntament haurà de tindre en compte en els Pressupostos de 2017 una partida de 60.000 euros i la
resta en el Pressupost de 2018.
L'Ajuntament de Riba-roja va fer efectiu aquest compromís tal com consta en els dos
documents relatius a la retenció de crèdit efectuades en 2018. La primera per import de 60.000 euros
conseqüència de la prorroga del Pressupost de 2017 on s'havia consignat aquesta quantitat; pròrroga
que ha sigut aprovada per Resolució d'Alcaldia número 3302/2017 de 27 de desembre. La segona,
per import de cent seixanta-set mil euros com a conseqüència de l'aprovació del Pressupost de 2018,
Pressupost que va ser aprovat provisionalment mitjançant acord de Ple de data 10 de maig de 2018 i
després de no haver-se presentat reclamacions publicat en el BOP número 122 de 26 de juny de
2018.
A data de hui, no s'ha efectuat requeriment algun de pagament a l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
Sobre la base del que antecedeix,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 7 en contra del PP, i prèvia acceptació de
l'esmena presentada pel grup municipal Ciutadans consistent a afegir en la part dispositiva, en el punt
primer, el següent text "Advertit que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, i a la seua Direcció General dObres Públiques, Transport i Mobilitat, que ha realitzat i
finançat les obres íntegrament, comptant amb els seus recursos propis, sent la citada obra de la seua
competència" i eliminar els punts segon i tercer, va acordar:
Deixar sense efecte el compromís de consignar en el Pressupost de 2018 la quantitat a
aportar per l'Ajuntament per al cofinançament del baixador de València la Vella. Advertit que la
Conselleria d'*Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i a la seua Direcció General
d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, que ha realitzat i finançat les obres íntegrament, comptant
amb els seus recursos propis, sent la citada obra de la seua competència.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/1079
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7.- 42/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR DE FELICITACIÓ A
l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VALÈNCIA LA VELLA PEL SEU TREBALL EN LA CONSECUCIÓ
DEL BAIXADOR VALÈNCIA LA VELLA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE FELICITACIÓ A l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VALÈNCIA LA
VELLA PEL SEU TREBALL EN LA CONSECUCIÓ DEL BAIXADOR VALÈNCIA LA VELLA
El grup municipal del Partit Popular, d'acord amb el que es preveu en la Llei de Bases de Règim Local
i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria,
presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 31 de juliol, els Veïns de València la Vella per fi van poder veure com es posava en marxa
el servei més demandat i més necessari per a tots els que viuen allí.
Aqueix dia, a més de veure compliment la seua principal demanda, es posava fi a més de 10 anys de
reunions, de visites, d'assistència a Plens i altres accions reivindicatives en les quals molts veïns han
anat participant al llarg d'aquests anys.
Però especial esment en aquesta llabor, ha tingut l'Associació de Veïns de València la Vella que ve
funcionant molts anys, i que sempre ha mantingut una excel·lent relació amb l'Ajuntament, amb
independència de qualsevol ideologia política, i sense deixar en cap moment de treballar per i per als
seus veïns.
Ha sigut sempre un treball constant, i sempre conscient de les dificultats de cada moment, han sabut
entendre que els terminis de l'Administració, a vegades no són el curt que a tots ens agradaria.
Durant aqueix temps, l'Associació de Veïns, i especial les Juntes Directives de cada moment, han
assistit a reunions en la Conselleria, han estat en nombroses reunions en el propi Ajuntament, han
sigut assidus participants en aquest Ple i han mantingut sempre informats a la resta de veïns.
Tota aqueixa labor i aqueix treball desinteressat tenia el seu recompensa el 31 de juliol. Aqueix dia, a
més, de gaudir de l'alegria per la posada en marxa del tan desitjat Baixador, van demostrar una gran
generositat, ja que ens van fer participes de la seua alegria, convidant a tota la Corporació a un acte
festiu a la vesprada, en el qual a més de compartir uns moments entranyables, van fer un xicotet
homenatge d'agraïment als qui han estat al costat d'ells durant tots aquests anys.
Però a més de mostrar el nostre agraïment per aqueix xicotet homenatge, creiem que els qui realment
mereixen un reconeixement públic per tots aquests anys al capdavant de la reivindicació del Baixador
de València la Vella, són els membres de l'Associació de veïns de València la Vella.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
Primer: Felicitar l'Associació de València la Vella pel seu treball per a aconseguir el Baixador València
la Vella, amb especial esment a la seua Junta Directiva.
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Segon: Donar trasllat d'aquesta felicitació a l'Associació de Veïns de València la Vella.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 7 vots a
favor del PP i 11 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), va acordar desestimar
la proposta presentada.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/1080

8.- 41/2018/PGRU, PROPOSICIÓ DE *RIBA-ROJA POT PER UNA FESTIVITAT DEL 9
D'OCTUBRE OBERTA A la CIUTADANIA.
Es deixa sobre la taula el punt, atés que el proponent de la moció no es trobava present en el
Ple.
Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/1081

9.- 39/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE IBI INDUSTRIAL
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE IBI INDUSTRIAL
El grup municipal del Partit Popular, d'acord amb el que es preveu en la Llei de Bases de
Règim Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Ribaroja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució.
Exposició de motius
Les ordenances fiscals són l'instrument legal que les entitats locals tenen a la seua disposició
per a la regulació dels seus tributs, sempre dins dels marges establits en la llei. (RD 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).
El cas que ens ocupa fa referència a l'Ordenança fiscal Reguladora de l'Impost sobre Béns
Immobles aprovada per l'Ajuntament en data 02/10/17, publicada en el BOP de data 20/12/17, que
entre en vigor amb efectes exercici 2018 i per tant aplicats els seus preceptes en l'exacció de l'IBI de
l'exercici actual 2018.
L'actual moció incidirà principalment en les últimes modificacions a aquesta ordenança i el
que suposa per a l'aplicació de tipus impositius als immobles de tipus industrial.
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Si ens remuntem a l'ordenança anterior a l'actual (resultat de la segona modificació en l'actual
legislatura), l'IBI de tipus industrial venia regulat quant a l'aplicació de tipus impositius de la següent
forma:
*Usos Industrials el valor cadastral dels quals siga igual o superior a 310.000.Euros: 0,73%.
Per a valors inferiors.- 0,56%
L'ordenança actualment en vigor estableix el següent:

* ÚS I: Industrial:
*Amb Valor cadastral igual o superior a 1.500.000.-Euros: 0,90%.
*Amb Valor cadastral inferior a 1.500.000. -Euros però igual o superior a 75.000:
0,73%.
*Amb Valor *cadastral inferior a 75.000.-Euros: 0,47%.
D'això s'*extrauen dues conclusions senzilles:
1r.- La modificació reflectida en el segon apartat suposa que tots aquells immobles d'ús
industrial amb un Valor Cadastral igual o superior a 75.000€ i fins a 310.000€ passen a tributar amb
un tipus impositiu del 0,73% (abans 0,56%) a diferència de l'exercici 2017 en el qual aquest tipus
impositiu estava reservat per a aquells immobles industrials amb un valor cadastral superior a
310.000€. Els immobles amb un valor entre 75.000€ i 310.000€ venien tributant amb un tipus
impositiu del 0,56%.
2.- També s'incrementa en aproximadament un 25% el tipus aplicat a immobles industrials
amb V. Cadastral igual o superior a 1.500.000 € passant del 0,73% al 0,90%. Això té, cenyint-nos a l'apartat primer motiu de la moció, al nostre entendre, dos efectes:
1r.- Que un total de 425 immobles del nostre municipi (els situats entre 75.000 € i 310.000€)
passen a veure augmentada la seua quota de l'IBI en aproximadament un 40%. (cal apuntar també
que a petició municipal i sense ser d'obligat compliment s'incrementen els valors cadastrals de la
totalitat del municipi en un 6%).
Exemple:
IBI 2017
Ben immoble de tipus industrial amb un V.C de 215.000 €
Tipus a aplicar segons ordenança.- 0,56%
Quota IBI .- 1.204,00 €
IBI 2018
Mateix Ben immoble amb un V.C de 227.900€ (incrementat un 6%)
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Tipus a aplicar segons ordenança.- 0,73%
Quota IBI .- 1.663,67€
2.- Donat el Valor Cadastral dels immobles afectats, podem assegurar que per la seua
superfície construïda i de parcel·la, pertanyen en la seua pràctica totalitat a la petita i mitjana empresa
radicada tant en el nucli urbà com en els polígons industrials.
La petita i mitjana empresa suposa un altíssim percentatge del teixit empresarial en el nostre
municipi sent sense cap dubte les principals generadores d'ocupació. No és lògic, ni entenem que és
just, aquest increment en la tributació de l'IBI per a aquest tipus d'empreses. Per les seues
característiques i arrelament aquestes empreses han de ser protegides per l'administració. L'efecte
d'aquesta modificació entenem que és contrari al suposat suport que es vol transmetre des del govern
municipal al sector industrial.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1º.- Iniciar expedient per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns
Immobles.
2º.- Modificar l'actual ordenança fiscal en el sentit de variar els tipus impositius aplicats a
immobles de tipus industrial de manera que s'establisquen els següents trams:
*Usos Industrials el valor cadastral dels quals siga igual o superior a 310.000 €. - 0,73%.
*Usos Industrials el valor cadastral dels quals siga inferior a 310.000 € i igual o superior a
75.000 €. - 0,56%.
*Amb Valor cadastral inferior a 75.000 € .- 0,47%.
3 º.- Que aquesta modificació faça efecte tributari per a l'exercici 2019 pel que ha d'aprovar-se
dins del termini i en la forma escaient perquè això es veja reflectit en el corresponent Padró de l'IBI
del pròxim exercici.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 7
vots a favor del PP i 11 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans), va acordar
desestimar la proposta presentada
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/1082

10.- 2172/2018/GEN, DACIÓ COMPTE Al PLE DELS INFORMES DE FISCALITZACIÓ PLENA
POSTERIOR DE DESPESES I INGRESSOS CORRESPONENTS A l'EXERCICI 2017
ASSUMPTE: DACIÓ A COMPTE Al PLE DELS INFORMES DE FISCALIZACIÓ PLENA
POSTERIOR D'INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENTS A l'EXERCICI 2017.
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D'acord amb el que es disposa en l'article 219 apartats 3 i 4 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL):
"3. Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada a què es refereix
l'apartat 2 d'aquest article seran objecte d'una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una
mostra representativa dels actes, documents o expedients que van donar origen a la referida
fiscalització, mitjançant l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de
verificar que s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del
compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els òrgans de control intern que realitzen les fiscalitzacions amb posterioritat hauran
d'emetre informe escrit en el qual facen constar quantes observacions i conclusions es
deduïsquen d'elles. Aquests informes es remetran al Ple amb les observacions que hagueren
efectuat els òrgans gestors.
4. Les entitats locals podran determinar, mitjançant acord del Ple, la substitució de la
fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions
*comprobatorias posteriors mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o auditoria."
Les Bases d'Execució número 51 i 52 del Pressupost municipal vigents, introdueixen la
fiscalització limitada prèvia de despeses i ingressos a què es refereix el citat article 219 TRLRHL.
Atenent que, mitjançant provisió d'aquesta Alcaldia, han sigut requerits a la Intervenció
municipal els informes de fiscalització plena posterior en matèria d'ingressos i despeses
corresponents a l'exercici 2017.
Vist l'informe d'Intervenció núm. 340/2018, relatiu a la fiscalització plena posterior
d'ingressos, corresponent a l'exercici 2017.
Vist l'informe d'Intervenció núm. 359/2018, relatiu a la fiscalització plena posterior de
despeses, corresponent a l'exercici 2017 i l'Informe de Secretaria sobre aquest tema.
Una vegada formada i informada el Compte General de l'exercici 2017 –expedient
electrònic 2172/2018/GEN- i en ocasió de la seua submissió al Ple de la Corporació, s'eleva la
present proposta al Ple per a la seua dació compte en compliment del que es disposa en
l'articule 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, es dóna
per assabentat dels informes de fiscalització plena posterior d'ingressos i despeses
corresponents a l'exercici 2017.
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/1083
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11.- 3001/2018/GEN, DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE A SUBMINISTRAR
Al PLE CORRESPONENT Al SEGON TRIMESTRE DE 2018, EN COMPLIMENT DEL QUE ES
DISPOSA EN LA BASE 56 D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.
Considerant el que es disposa en la Base número 56 d'Execució del Pressupost
municipal d'aquest Ajuntament de Riba-roja de Túria:
"Base 56.-Informació comptable a subministrar al Ple
1r.- La informació comptable a subministrar periòdicament al Ple se
subjectarà al recollit en l'article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el TRLRHL i en les regles 52 i 53 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local.
2n.- Amb caràcter trimestral, la Intervenció de l'entitat local remetrà, al Ple
de l'entitat, per conducte de l'Alcaldia la següent informació:
- Execució trimestral del pressupost municipal.
Informació trimestral del moviment de la tresoreria per operacions
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació.

- Informe trimestral de morositat establit en els articles 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.
- Informe trimestral del període mitjà de pagament establit en el Reial decret 635/2014.
Aquesta informació serà entregada per la Intervenció municipal a l'Alcaldia amb
caràcter trimestral, una vegada complida l'obligació de remissió al Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública. L'Alcaldia elevarà la informació al Ple en la primera sessió ordinària que
aquest celebre.
3r.- En relació amb el compliment d'el que s'estableix en l'article 218 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL, l'òrgan interventor elevarà al Ple:
- Trimestralment al costat de la informació comptable a remetre al Ple, una relació de
les objeccions efectuades i còpia d'aquests.
- Anualment, al costat de l'aprovació del Compte General de l'exercici copia 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
3001/2018/GEN, s'eleva la present proposta al Ple per a la seua dació compta en compliment del
que es disposa en la citada Base 56 d'Execució del Pressupost municipal.
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El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, es dóna
per assabentat de les objeccions pertanyents al segon trimestre de 2018.
Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/1084

12.- Donar compte de les Resolucions de la número 1740/2018 a la 2116/2018
S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprensiva entre els números 1740/2018
a la 2116/2018, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l'arxiu d'àudio
annex a la present acta.
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/1085

13.- Precs i Preguntes
Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes que es recullen en
un arxiu d'àudio annex a la present acta.
Àudio: 13.mp3
Vídeo: http://videople.es/1086

I no havent-hi altres assumptes que tractar per el Sr. President es va alçar la sessió sent
les 19.46 hores del mateix dia de la seua iniciació.

17

