ACTA SESSIÓ ORDINÁRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE
EL DIA 3 de desembre de 2018
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
3 de desembre de 2018
17:30

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

Partit Popular

Ciutadans

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

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

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.Rafael Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

Dª Concepción Noguera Puchol

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Regidors absents: Cap
Actúa com a Secretaria: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, al Saló d'Actes de l'Ajuntament, el dia
3 de desembre de 2018, sent les 17.30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això sota la
Presidència del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit de la Secretària Ylenia Díaz Morán.
Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes consignats
en l'Ordre del dia.

1.- Aprovació Acta anterior de data 5 de novembre de 2018
Acta núm. 14, convocatòria ORDINÀRIA de data 05/11/2018.Comença el sr. Alcalde
preguntant si algun membre de la corporació ha de fer alguna observació a l'acta referenciada. No
havent-hi observacions i sotmesa a votació, va ser aprovada per unanimitat.

2.- 3367/2018/GEN, ACORD RELATIU A l'ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR
Asumpte: Acord relatiu a l'elecció del Jutge de Pau Titular
Vistos els antecedents obrants en l'expedient de referència en el qual consten els següents:
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El 31/07/2018 amb núm. de Registre d'Entrada 2018011409, la Secretaria de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana comunica que estant pròxim el cessament
del Jutge de Pau titular d'aquesta localitat el 10/11/2018, s'ha de procedir a l'elecció de persona que,
reunint les condicions legals, siga nomenada per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
per a exercir aqueix càrrec durant un període de 4 anys.
Segon.- Per Provisió de data 14/08/2018 es va iniciar expedient sol·licitant a la Secretària informe
sobre la legalitat aplicable.
Tercer.- En data 20/08/2018 s'emet informe pel Vicesecretari.
Quart.- En data 30/08/2018 es va publicar edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 168
concedint un termini de 15 dies hàbils perquè les persones interessades que reunisquen les
condicions legals el sol·liciten mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia.
Quint.- En data 25/09/2018 s'emet certificació de Secretaria de la presentació de dues sol·licituds per
a optar a Jutge de Pau Titular, una per Sr. Rubén Molina Martínez, presentada el 31/08/2018 amb
núm. registre d'entrada 2018012296 i una altra per Dª Cristina Lacabra Pereda, la qual presenta dues
instàncies: una el 04/09/2018, núm. registre 2018012329 i una altra el 06/09/2018 núm. registre
2018012439.
Sisé.- Per Ple celebrat el 01/10/2018 es va aprovar la pròrroga de l'actual Jutge de Pau titular mentre
es procedira a l'elecció del nou, l'acord del qual es va remetre i va ser aprovat pel Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Autònoma.
Sete.- Per la Secretària s'emet informe jurídic en data 16/11/2018 perquè pel Ple es nomene el nou
Jutge de PauTitular.
FONAMENTS DE DRET
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La Legislació aplicable és la següent:
-

Els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei orgànica 6/1985, d' 1 de juliol, del Poder Judicial.
Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat

acorda:
Primer: Triar a Dª Cristina Lacabra Pereda entre els dos candidats que han presentat la
sol·licitud per al nomenament de Jutge de Pau Titular de Riba-roja de Túria, proposant el seu
nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per
conducte del Jutge Degà de 1a Instància i Instrucció de Llíria.
Segon: Notificar aquest acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, per conducte del Jutge Degà de 1a Instància i Instrucció de Llíria.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/1290

3.- 720/2018/GEN, SUBMISSIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE PLA PER A LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 22 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA I DEL PLA
PARCIAL DEL SECTOR NPI-2.
SUBMISSIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE PLA PER A LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 22 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA I DEL PLA
PARCIAL DEL SECTOR NPI-2.
Referent a la Modificació puntual núm. 22 del Pla General d'Ordenació Urbana i del Pla Parcial del
Sector NPÌ-2, la secretària municipal i l'arquitecta municipal que subscriuen tenen l'honor d'informar el
següent:
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- L'Ajuntament, com a òrgan promotor, ha redactat i promogut la tramitació de la referida
Modificació núm. 22 del Pla General d'Ordenació Urbana i del Pla Parcial del Sector NPI-2, i
intervenint també com a òrgan ambiental i territorial, ha procedit a la seua avaluació ambiental i
territorial estratègica, segons l'estipulat en els articles 50 i següents de la LOTUP.
Segon.- Per Resolució d'Alcaldia núm. 2162/2018, de 24 d'agost, s'ha tramitat el DOCUMENT D'INICI
DE L'AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL I ESBORRANY DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
núm. 22 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA I DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR NPI-2.
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Tercer: De conformitat amb el punt segon d'aquesta resolució, s'han sol·licitat els següents
informes:
-

El Servei Territorial d'Urbanisme de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori, amb entrada en aquest organisme el 5 de setembre de 2018.
Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, amb entrada en aquest organisme el 5 de setembre de 2018.
Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana. Direcció General de
Carreteres del Ministeri de Foment, amb entrada en aquest organisme el 5 de setembre de
2018.
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües de la Generalitat (EPSAR), amb entrada en aquest
organisme el 6 de setembre de 2018.
Confederació hidrogràfica del Xúquer, O.A, amb entrada en aquest organisme el 5 de
setembre de 2018.
S'ha procedit, a més a publicar el document en la pàgina web municipal.

Quart: S'ha rebut emés en sentit favorable, amb caràcter vinculant, per part de la Demarcació de
Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana.
Cinqué: No s'han rebut al·legacions o informes per part del públic interessat o altres administracions.
Sisé: Per resolució d'Alcaldia núm. 2930/2018, de data 21 de novembre, s'ha emés informe
ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat de la MODIFICACIÓ
PUNTUAL núm. 22 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA I DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR NPI-2, per considerar que no té efectes significatius en el medi ambient, en virtut del
contingut del document d'inici redactat i dels informes rebuts.
Seté: Per part de l'equip tècnic VETGES TU I MEDITERRÀNIA, S.L.P. s'ha redactat la proposta del
pla per a la seua submissió al tràmit d'informació pública, incloent les conclusions del tràmit
d'avaluació ambiental i territorial estratègic.
Huité: Vist l'informe de l'Arquitecta Municipal i la Secretària General de 21 de novembre de 2018.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Estableix l'article 57.1.a) de la LOOTUP per a la tramitació dels plans que, com el present,
no estiguen subjectes al procediment ordinari d'avaluació ambiental i territorial estratègica, una
vegada realitzades les actuacions dels articles 50 i 51 d'aquesta llei, s'ha de sotmetre a informació
pública durant un període mínim de quaranta-cinc dies, assegurant com menys, les mesures de
publicitat exigides per l'article 53.2..
Segon.- L'article 53.2 de la LOTUP, respecte a la participació pública i consultes dels instruments
d'ordenació, estableix que és preceptiu realitzar consultes a les administracions públiques afectades i
persones interessades, publicar anuncis en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en premsa
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escrita de gran difusió, posar a la disposició del públic la documentació, indicant en els anuncis
l'adreça electrònica per a la seua consulta.
Tercer.- En virtut de l'article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim
Local, en l'article 53.2 de la LOTUP, en la redacció donada per la disposició addicional novena del
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana, les competències per a l'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació
que pose fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la
legislació urbanística, corresponen en tot cas al Ple.
I per tot això, El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions,
per 18 vots a favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans I 7 del PP) i 3 en contra de Ribaroja Pot, va acordar:
Primer.- Sotmetre al tràmit d'informació pública per període de quaranta-cinc dies la PROPOSTA DE
PLA PER A la MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 22 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA I
DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR NPI-2.
Segon.- Publicar anuncis en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia
difusió, indicant l'adreça electrònica per a la seua consulta.
Tercer.- Publicar el document en la pàgina web municipal.
Quart.- Realitzar consultes a les administracions públiques afectades, la identitat de les quals consta
en el previ tràmit ambiental.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/1291

4.-1776/2018/GEN, PROPOSTA RECONEIXEMENT ALUMNES PREMIS EXTRAORDINARIS.
"PROPOSTA D'ACORD PER Al RECONEIXEMENT ALS ALUMNES DE RIBA-ROJA PREMIATS
PER LA CONSELLERIA D' EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, Al RENDIMENT
ACADÈMIC CORRESPONENTS Al CURS 2017-2018"
Vistos els antecedents que obren en l'expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- L'estat espanyol convoca els Premis Nacionals d'Educació al rendiment acadèmic de
l'alumnat en les modalitats d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Ensenyaments Artístics
Professionals, en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny. La finalitat d'aquests
premis és atorgar reconeixement a l'especial aprofitament de l'alumnat que haja cursat amb un
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rendiment acadèmic excel·lent alguna dels ensenyaments establerts en la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d'Educació.
Segon.- La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport també concedeix guardons, als
alumnes amb millor rendiment acadèmic de Primària i Secundària, per a promoure l'excel·lència
acadèmica en el sistema educatiu valencià.
Tercer.- L'Ajuntament de Riba-roja sempre ha pretés proporcionar una educació de qualitat a tots els
ciutadans i ciutadanes, en tots els nivells del sistema educatiu, a la fi que aconseguixen el màxim
desenrotllament possible de les seues capacitats, individuals i socials; intel·lectuals, culturals i
emocionals.
Quart.- L'Ajuntament de Riba-roja, ha volgut i vol, rendir homenatge als seus ciutadans i ciutadanes
en els nivells de primària i secundària el rendiment acadèmic dels quals ha sigut excel·lent i
reconegut per la Conselleria d'Educació, en este cas en el curs acadèmic 2017-2018
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- ORDE 59/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció
honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària de
la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010.
SEGON.- RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la
qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària
corresponents al curs 2017-2018.
TERCER.- ORDE 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció
honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària
Obligatòria de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010.
QUART.- RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per
la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària
Obligatòria corresponents al curs 2017-2018.
QUINT.- Pel Departament d' Educació s'ha tramitat el preceptiu expedient administratiu que consta
dels següents documents:
- ORDE 59/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació.
- RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa.
- ORDE 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació.
- RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa.
- Informe del Departament d'Educació.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
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PRIMER.- Reconèixer l'esforç dels alumnes de primària i secundària guardonats per la Conselleria
d'Educació en el curs escolar 2017-2018, que es transcriuen a continuació:
Primària
Nom

Cognom 1 Cognom 2 Centre

Carlos

Arnau

Nota Curs

Blaya

Camp de Túria 10

2017-2018

Candela Gimeno

Jiménez

Camp de Túria 10

2017-2018

Miguel

González

Solaz

Eres Altes

10

2017-2018

Íker

Alcácer

Fuentes

Mas d'Escoto

10

2017-2018

Secundària
Nom

Cognom 1 Cognom 2 Centre

Nota Curs

Ana

Gallach

Martínez

Assumpció

10

2017-2018

Núria

Lahiguera Martínez

Assumpció

10

2017-2018

Pablo

Perles

Alonso

Assumpció

10

2017-2018

Rumi

IES El Quint 10

2017-2018

Sandra Chilet

SEGON.- Notificar el present acord als alumnes i a les famílies interessades, així com als centres on
estudiaren en el curs 2017-2018.
TERCER.- Notificar el present acord als Consells Escolars dels centres respectius i al Consell Escolar
Municipal.
QUART.- Comunicar el present acord al departament de protocol institucional amb la finalitat .de que
organitze un acte públic i institucional.
QUINT.- Delegar el lliurament dels guardons en el Sr. Alcalde i el Sr. Regidor d'Educació en nom i
representació del Ple Municipal.
SEXT.- Convidar a totes i tots els membres del Ple Municipal a este acte.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/1292
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5.- 55/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT PER UN RECONEIXEMENT
DE LES MATES DEL FRANQUISME DE RIBA-ROJA DE TÚRIA PER PART DE L'AJUNTAMENT
Proposta de Resolució per un reconeixement de les víctimes del franquisme de Riba-roja de Túria per
part de l'Ajuntament
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria és conscient del deute històric que té amb les víctimes del
franquisme i les seues famílies, i en concret amb aquelles que d'una forma o una altra estaven
lligades a aquesta ciutat. Pel que hem de rescatar de l'oblit i restaurar la veritat històrica en memòria
d'aquells ciutadans i ciutadanes perquè els nostres veïns i les futures generacions sàpien que
reconeixem moralment a totes aquelles dones i homes que van patir la repressió del règim per
defensar la llibertat i tindre conviccions democràtiques.
D'altra banda, l'any 2013, l'informe final Comité de l'ONU contra la Desaparició Forçada va expressar
"la seua preocupació pel desemparament de les víctimes del franquisme" i va instar a Espanya a
"complir la seua obligació" de buscar als desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura, per al que
va recomanar que s'assignaren "els recursos de personal, tècnics i financers suficients".

L'any passat el relator especial per a la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties
de no repetició de l'ONU, va tornar a demanar a l'Estat Espanyol que atenguera "de forma urgent" les
exigències de les víctimes del franquisme i la Guerra Civil.
Si bé la responsabilitat d'aquesta cerca de desapareguts durant la Guerra Civil i dictadura haver de
recaure majoritàriament en el Govern d'Espanya, no podem menysprear la participació que poden
realitzar ajuntaments com el nostre, perquè és l'estructura de l'Estat més propera a la ciutadania, i té
al seu abast informació i recursos que puguen no disposar organitzacions d'índole superior.
Segons el llibre Els afusellaments al País Valencià (1938-1956) de Vicent Gavarda Cebellán, publicat
per la Universitat de València en 2011, es coneixen almenys els següents 22 noms de represaliats
executats pel règim franquista que eren originaris de la nostra localitat:
NALL
EDAT: 35 PROFESSIÓ: Ferroviari ESTAT CIVIL: C MILITÀNCIA: CNT VEÍ DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria COMENTARI: Causa General caixa 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de
Túria): Secretari del Comité Revolucionari. REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA
EMPRESONAMENT O MORT: 21/09/1939 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER:
No consta FOSSA: No consta FILA: No consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O
LLOC DE LA MORT: Llíria CEMENTERI: Llíria
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ABM
EDAT: 36 PROFESSIÓ: Metal·lúrgic ESTAT CIVIL: C MILITÀNCIA: FAI VEÍ DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria COMENTARI: Causa General caixa 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de
Túria): Vocal del Comité Revolucionari per la Unificació marxista i Vocal de la Comissió Gestora
Municipal per la FAI. REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O
MORT: 21/06/1939 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: No consta FOSSA: No
consta FILA: No consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT:
Villar del Arzobispo CEMENTERI: Villar del Arzobispo
JBP
EDAT: 28 PROFESSIÓ: Labrador ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT: 21/06/1939
PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: No consta FOSSA: No consta FILA: No
consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Villar del Arzobispo
CEMENTERI: Villar del Arzobispo
MBP
EDAT: 27 PROFESSIÓ: Obrer ESTAT CIVIL: S VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp de
Túria COMENTARI: Causa General caixa 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de Túria): President de la
Comissió Gestora Municipal. REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT
O MORT: 15/03/1941 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: Jutge Militar núm. 8
València FOSSA: 128 FILA: No consta QUADRE: Aj. 1r quadrant 1r i 2n esquerra LLETRA: No
consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Paterna CEMENTERI: Paterna
FCT
EDAT: 44 PROFESSIÓ: Labrador ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria COMENTARI: Causa General caixa 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de Túria): President i Vocal
de la Comissió Gestora Municipal. REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA
EMPRESONAMENT O MORT: 21/09/1939 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER:
No consta FOSSA: No consta FILA: No consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O
LLOC DE LA MORT: Llíria CEMENTERI: Llíria
MCJA
EDAT: 51 PROFESSIÓ: Labrador ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT:
29/08/1940 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: Jutge Militar núm. 8 València
FOSSA: 011,092,111,126 FILA: No consta QUADRE: 1r quadrant 1r esquerra LLETRA: No consta
PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Paterna CEMENTERI: Paterna
FCHR
EDAT: 36 PROFESSIÓ: Labrador ESTAT CIVIL: S VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT:
24/07/1940 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: Jutge Militar núm. 8 València
FOSSA: 037,127 FILA: No consta QUADRE: 1r quadrant 1r esquerra LLETRA: No consta
PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Paterna CEMENTERI: Paterna
JCP
EDAT: 33 PROFESSIÓ: barber ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp de
Túria REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT: 21/09/1939
PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: No consta FOSSA: No consta FILA:
Noconsta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Llíria
CEMENTERI: Llíria
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FGB
EDAT: 48 PROFESSIÓ: Labrador ESTAT CIVIL: C MILITÀNCIA: PC VEÍ DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria COMENTARI: Causa General caixa 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de
Túria): Vocal de la Comissió Gestora Municipal i President del Comité Revolucionari. REPRESALIAT
PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT: 21/09/1939 PENA O CAUSA DE
LA MORT: Executat INSCRIT PER: No consta FOSSA: No consta FILA: No consta QUADRE: No
consta LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Llíria CEMENTERI: Llíria
MGM
EDAT: 44 PROFESSIÓ: Labrador ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT: 21/09/1939
PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: No consta FOSSA: No consta FILA: No
consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Llíria
CEMENTERI: Llíria
FGL
EDAT: 43 PROFESSIÓ: Labrador ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT:
14/09/1940 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: Jutge Militar núm. 8 València
FOSSA: 128 FILA: No consta QUADRE: Aj. 1r quadrant 1r esquerra LLETRA: No consta PRESÓ O
LLOC DE LA MORT: Paterna CEMENTERI: Paterna
TGL
EDAT: 41 PROFESSIÓ: Labrador ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT:
03/06/1939 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: No consta FOSSA: No consta
FILA: No consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Llíria
CEMENTERI: Llíria
VGM
EDAT: 27 PROFESSIÓ: Labrador ESTAT CIVIL: S VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT:
29/08/1940 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: Jutge Militar nº 8 València
FOSA: 011,092, 111, 126 FILA: No consta QUADRE: 1er cuadrant 1º esquerra LLETRA: No consta
PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Paterna CEMENTERI: Paterna
JLI
EDAT: 37 PROFESSIÓ: Labrador ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria COMENTARI: Causa General caixa 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de Túria): Vocal de la
Comissió Gestora Municipal. REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT
O MORT: 21/06/1939 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: No consta FOSA: No
consta FILA: No consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT:
Villar del Arzobispo CEMENTERI: Villar del Arzobispo
RMG
EDAT: 27 PROFESSIÓ: Vidrier ESTAT CIVIL: S VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria REPRESALIAT PER: Represió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT: 05/05/1942
PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: Jutje Militar nº 8 València FOSSA: 136
FILA: No consta QUADRE: ajuntament. LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT:
Paterna CEMENTERI: Paterna
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JMC
EDAT: 39 PROFESSIÓ: Obrer ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp de
Túria REPRESALIAT PER: Represió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT: 27/07/1940
PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: Jutje Militar nº 8 València FOSSA: 110,127
FILA: No consta QUADRE: 1er cuadrant 1º esquerra LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA
MORT: Paterna CEMENTERI: Paterna
JNF
EDAT: 25 PROFESSIÓ: Ferroviari ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria REPRESALIAT PER: Represió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT: 24/10/1939
PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: No consta FOSSA: No consta FILA: No
consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Llíria
CEMENTERI: Llíria
JPV
EDAT: 51 PROFESSIÓ: Llaurador ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria REPRESALIAT PER: Represió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT: 22/07/1939
PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: No consta FOSSA: No consta FILA: No
consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Llíria
CEMENTERI: Llíria
FPV
EDAT: 44 PROFESSIÓ: Llaurador ESTAT CIVIL: C MILITANCIA: CNT VEÍ DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria COMENTARI: Causa General caixa 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de
Túria): Vocal del Comité Revolucionari. REPRESALIAT PER: Represió franquista DATA
EMPRESONAMENT O MORT: 21/09/1939 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER:
No consta FOSSA: No consta FILA: No consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O
LLOC DE LA MORT: Llíria CEMENTERI: Llíria
DPJ
EDAT: 44 PROFESSIÓ: Llaurador ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: Riba-roja de Túria COMARCA: El Camp
de Túria COMENTARI: Causa General caixa 1379 (2) PP T 44 (Riba-roja de Túria): Vocal del Comité
Revolucionari. REPRESALIAT PER: Represió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT
01/05/1940 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: Jutge Militar nº 8 València
FOSSA: 111 FILA: No consta QUADRE: Ayto. 1er cuadrant 1º esquerra LLETRA: No consta
PRESÓ O LLOC DE LA MORT: Paterna CEMENTERI: Paterna
ARN
EDAT: 45 PROFESSIÓ: Llaurador ESTAT CIVIL: C MILITÀNCIA: CNT VEÍ DE: Riba-roja de Túria
COMARCA: El Camp de Túria: CAUSA GENERAL CAIXA 1379 (2) PP T 44 (RIBA-ROJA DE
TÚRIA): Vocal del Comité Revolucionari. REPRESALIAT PER: Represió franquista DATA
EMPRESONAMENT O MORT: 23/11/1939 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER:
No consta FOSSA: No consta FILA: No consta QUADRE: No consta LLETRA: No consta PRESÓ O
LLOC DE LA MORT: Llíria CEMENTERI: Llíria
PRP
EDAT: 29 ROFESSIÓ: LABRADOR ESTAT CIVIL: C VEÍ DE: RIBA-ROJA DE TÚRIA COMARCA:
El Camp de Túria REPRESALIAT PER: Repressió franquista DATA EMPRESONAMENT O MORT:
20/05/1940 PENA O CAUSA DE LA MORT: Executat INSCRIT PER: Jutge Militar núm. 8 València
FOSSA: 114 FILA: No consta QUADRE: 1r quadrant 1r esquerra LLETRA: No consta PRESÓ O
LLOC DE LA MORT: Paterna CEMENTERI: Paterna

11

La majoria d'ells han quedat des de la seua execució en fosses comunes sense identificar entre les
localitats de Paterna, Llíria i Villar, i per tant, requereixen un esforç de l'administració per a identificar
els llocs on estan les fosses i, posteriorment, identificar els cossos. Considerem que és responsabilitat
nostra, en honor als represaliats del nostre poble, col·laborar en aquesta labor humanitària.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1.- Realitzar un homenatge en nom de l'Ajuntament de Riba-roja als Represaliats pel règim franquista
d'aquesta localitat convidant a les famílies i a la societat civil a l'acte.
2.- Establir el 21 de setembre com a data de record anual en commemoració de les víctimes del règim
franquista del nostre poble en haver-se realitzat una execució múltiple de 6 veïns de Riba-roja el 21
de setembre de 1939.
3.- Realitzar una modificació pressupostària per a dedicar pressupost municipal a la localització de les
fosses on pogueren haver-hi Represaliats del règim franquista de Riba-roja i per a l'ajuda per a
l'aixecament, identificació i trasllat a un lloc digne dels cossos d'aquestes.
Durant el debat es presenta una esmena pel Grup Comprimiu per Riba-roja que es transcriu a
continuació, la qual és acceptada pel grup proponent:
1. Que elimine de la seua proposta de resolució el nom dels 22 represaliats. Sobretot, quan no s'ha
informat als famílies que els seus noms anaven a fer-es públics.
2. Substituir els propostes d'acord per aquetes:
1. Concertar amb l'Associació per la Memòria Històrica i amb els famílies dels víctimes, la manera de
homenatjar públicament, en nom de l'Ajuntament de Riba-roja, als represaliats per la Dictadura
franquista.
2. Establir, amb acord de L'Associació per la Memòria Històrica, una data de commemoració i
reconeixement a tota la gent de Riba-roja que va perdre la seua vida, per defensar la democràcia,
davant l'alçament militar i la posterior dictadura franquista.
3. Incorporar al nou pressupost municipal, una partida d'ajuda a la localització dels valleges on
poguera haver-hi represaliats del règim franquista de Riba-roja i per a l'ajuda a l'alçament,
identificació i trasllat dels restes al lloc digne que indique la família.
3. A més, que s'afegisca un nou acord:
4. Amb l'objectiu que es conega el que va passar a Riba-roja de Túria aquests anys, En el nou
pressupost, incorporarà una partida on becar treballs d'investigació sobre l'etapa de la República i
l'alçament militar del 36, així com dels primers anys de la represió de la dictadura franquista a Ribaroja.
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El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 6 vots a
favor (2 Compromís, 1 EUPV i 3 de Riba-roja Pot), 9 en contra (2 de Ciutadans i 7 del PP) i 6
abstencions del 6 PSOE, va acordar desestimar la proposta presentada a la qual s'incorpora l'esmena
de Compromís per Riba-roja.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1293

6.- 54/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RIBA-ROJA POT SOBRE LA MOCIÓ PER A
l'AMPLIACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN I QUE NI EL CÀRREC ELECTE NI EL PERSONAL DE
CONFIANÇA PARTICIPE EN CONVOCATÒRIES D'OCUPACIÓ PÚBLICA.
Proposta de Resolució de Moció per a l'ampliació del Codi de Bon Govern i que ni el càrrec electe ni
el personal de confiança participe en convocatòries d'ocupació pública
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
En el Ple del 15 de desembre de 2016, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria es va adherir a la proposta
de la Junta de Govern de la FEMP sobre la necessitat de l'existència d'un "Codi de Bon Govern
Local". En la justificació de l'acord, l'Ajuntament va manifestar la necessitat d'adquirir un nou
compromís, mitjançant la realització d'actuacions necessàries per a afrontar, no solament el
compliment de les prescripcions legals, sinó a la cada vegada major demanda social d'una nova ètica
pública de Bon Govern que contribuïra a l'excel·lència i eficàcia en la gestió i també a enfortir la
confiança i valoració de la ciutadania sobre la labor municipal.
En l'acord es recollia un decàleg de principis que anaven des del respecte a l'ordenament jurídic així
com el compromís amb l'ètica pública, la qualitat democràtica, la defensa pels interessos generals
amb honradesa, objectivitat, imparcialitat, austeritat i proximitat amb el ciutadà. Per a això es va
proposar fomentar la transparència i la democràcia participativa.
Si llegim exhaustivament el compromís del Codi de Bon Govern Local, veiem que entre el personal
que abasta aquest codi es troben els membres de les Corporacions Locals, en la seua condició de
representants electes, estiguen aquests integrats o no en el govern. Entenem amb això, que aquesta
descripció inclou així mateix al personal laboral triat directament per aquests: el conegut com a
Personal de Confiança municipal.
En les notes de premsa que va enviar l'ajuntament a partir de l'aprovació d'aquest Codi de Bon
Govern, constava el titular: "El ple municipal aprova una norma que impedeix als regidors utilitzar les
'portes giratòries' durant els 2 anys següents a deixar la política", la qual cosa és realment lloable i en
el qual manifestem tot el nostre aplaudiment. Tots sabem que les portes giratòries estan dissenyades
en dos sentits, i tan menyspreable és que un càrrec electe poguera exercir una activitat privada amb
el coneixement i els contactes que l'administració li ha oferit després de l'exercici del seu càrrec, com
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que després de realitzar una activitat política, ja siga com a càrrec electe o com a personal de
confiança, poguera aconseguir una ocupació pública en finalitzar el seu nomenament en la mateixa
institució i/o departament en el qual vinguera exercint.
El coneixement de l'administració local que l'exercici del càrrec ofereix al càrrec electe i al personal de
confiança els atorga un avantatge evident davant qualsevol altre opositor que èticament l'inhabilita per
a concursar en l'obtenció d'una ocupació pública en el mateix ajuntament en el qual estan exercint, i
molt més si a més es tracta de la mateixa àrea en la qual s'està actuant.
Per tot això; Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
Primer: Ampliar el Codi de Bon Govern Municipal afegint:
Cap càrrec electe, ni personal de confiança, podrà optar durant l'exercici del seu càrrec ni en els dos
anys posteriors a la finalització del seu mandat o nomenament a cap oferta d'ocupació pública, en
competència amb altres opositors, oferida per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
Segon: Sol·licitar a les persones que estigueren optant a una ocupació pública local oferit per aquest
ajuntament estant en la situació descrita en l'acord primer al fet que declinen en el seu procés de
concurs i/o oposició per a, d'aquesta forma, demostrar el Bon Govern amb el qual pretenem dirigir
aquest Ajuntament.
Durant el debat i sent les 19.05 hores, abandona el Ple el Grup de Riba-roja Pot no participant en la
votació.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, acorda
desestimar la proposta presentada per unanimitat dels presents.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/1294

7.- 53/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE MITJANS
D'INFORMACIÓ MUNICIPALS.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE MITJANS D'INFORMACIÓ MUNICIPALS
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
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Els principals fonaments jurídics que regulen el dret i llibertat d'informació apareixen recollits en la
Constitució Espanyola. L'article 20 reconeix el dret a comunicar o rebre lliurement informació veraç
per qualsevol mitjà de difusió, així com a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i
opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol mitjà de reproducció.
Garanteix, així mateix, l'accés als mitjans públics dels grups socials i polítics significatius, respectant
el pluralisme de la societat i les diverses llengües de l'Estat.
La llibertat d'informació té al nostre país un caràcter prevalent com a requisit necessari per a formar
una opinió pública lliure, indissolublement unida al pluralisme propi d'un Estat democràtic.
Tradicionalment, els ciutadans hem rebut la informació per diversos canals, fonamentalment televisió,
ràdio i premsa escrit, però en els últims temps hem d'afegir a aquestes fonts tradicionals, les xarxes
socials.
L'Ajuntament de Riba-roja, transmet la informació als seus veïns a través de tots aquests mitjans, tant
tv, ràdio, premsa, web municipal, xarxes socials. I hem de dir, que en molts casos la imparcialitat no
es compleix.
El Partit Popular ja va presentar al principi de legislatura, una moció a aquest ple per uns mitjans de
comunicació municipals objectius, on ja es detectava parcialitat en les notícies. Aquesta proposta,
sorprenentment llavors va ser rebutjada pel ple.
Fa més de 2 anys, que el Consell de Comunicacions no s'ha convocat. Un consell que es va crear
amb el propòsit d'establir entre altres les normes de participació dels grups polítics en els diversos
mitjans de comunicació.
Hui veiem, com la participació no és proporcional a la representativitat, i veiem com els grups de
l'equip de govern, fan un ús partidista dels mateix. Mentre com a grup, els partits polítics en
representativitat en el ple disposen d'un programa en ràdio de 20 minutos cada 4/5 setmanes, 1
regidor de l'equip de govern participa setmanalment en el programa de ràdio, a més de gaudir el
temps que com a grup polític li correspon.
Veiem com les notícies que es publiquen en la web municipal, tenen en moltes ocasions un matís
polític partidista. Les notícies de l'Ajuntament han de ser objectives, veraces i imparcials.
Un clar exemple va ser la notícia comunicant que el pròxim curs els menors de 0 a 2 anys tindran el
servei d'Escoles infantils gratuïts. S'anuncia a través dels mitjans públics una promesa electoral,
promesa electoral pagada per tots els veïns i veïnes de la localitat.
Anuncien un ferm compromís, però administrativament no han fet res perquè això siga una realitat, el
contingut de la notícia, no pot res més que titllar-se de propaganda electoral.
També podríem nomenar la marxa pel riu on assistia Ximo Puig, acte que organitzava el PSPV i que
es publicava en les nostres xarxes socials, fins i tot en el mateix acte amb personal del propi
Ajuntament
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I així podríem nomenar multitud d'exemples...
Però com del que es tracta és de corregir aquesta desviació, res guanyarem a repetir les múltiples
ocasions en les quals hem pogut comprovar aqueixa falta de parcialitat, neutralitat i veracitat.
Del que es tracta, és que, entre tots, si volem, fem el necessari perquè, en el futur, això no ocórrega,
per tot l'exposat:
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1.- Convocatòria urgent en el termini de 15 dies del Consell de Comunicació, perquè es tracten en
aquest Consells els següents punts:
- Criteris per a fer declaracions en els diferents actes on s'assisteix com a grup polític.
- Distribució d'espais en els diferents mitjans de comunicació municipals per a tots els grups polítics.
TV, Ràdio, BIM, Xarxes Socials.
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/1295

8.- 4387/2018/GEN, DACIÓ COMPTE Al PLE DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE
CORRESPONENT Al TERCER 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.
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-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 del 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
4387/2018/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.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, es dóna
per assabentat de la informació comptable corresponent al tercer trimestre de 2018, en
compliment del que es disposa en la Base 56 d'Execució del Pressupost municipal.
Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/1296

9.- Dació compta de la Sentència número 384/2018 en relació al recurs 631 i acumulat
677/2015 interposat per Dª. Isabel Rios Peset i Ajuntament de Riba-roja de Túria
respectivament.
El Ple després de ser exposat el contingut de la Sentència pel Sr. Alcalde i després de
les intervencions que obren en el Diari de Sessions es dóna per assabentat d'aquesta.
Àudio: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/1297
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10.- Dació compta de la Sentència número 292/2018 dictada pel Jutjat contenciós
administratiu núm. 9 de València en relació al recurs contenciós administratiu interposat
per Metropoli Busjasot, S.L.
El Ple després de ser exposat el contingut de la Sentència pel Sr. Alcalde i després de
les intervencions que obren en el Diari de Sessions es dóna per assabentat d'aquesta.
Àudio: 10.mp3
Vídeo: http://videople.es/1298

11.-Donar compte de les Resolucions de la número 2658/2018 a la 2939/2018.
S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprensiva entre els número 2658/2017
a la 2939/2017, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l'arxiu d'àudio i
annex a la present acta.
Àudio: 11.mp3
Vídeo: http://videople.es/1299

12.- Assumpte d'Urgència
Sent un punt no inclòs en l'ordre del dia i considerant el que s'estableix en l'art. 83 del
ROFRJCL, se sotmet al Ple la declaració d'urgència. Sotmesa a votació, és aprovada per
unanimitat dels presents, passant a continuació al fons de l'assumpte en els següents termes:

1934/2018/GEN, ACORD RELATIU A l'ADHESIÓ DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE
VALÈNCIA
ACORD D'ADHESIÓ A l'AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA.
El 15 de novembre de 2015, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori va impulsar una declaració institucional per a la creació d'una autoritat única de transport
per a l'àrea de València. En la declaració, després de reconéixer la importància que la lliure
mobilitat de les persones té per al creixement econòmic i el benestar social, es va declarar la
voluntat de crear un organisme de coordinació institucional per a l'exercici conjunt de les
competències que, en matèria de transport i mobilitat, tenen atribuïdes la Generalitat i els
ajuntaments de l'Àrea de Transport Metropolità de València.
La missió d'aquest organisme és superar la fragmentació competencial que existeix en matèria
de transport públic de viatgers, la qual impedeix una gestió eficient en els entorns metropolitans,
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la qual cosa justifica acudir a mecanismes de coordinació que permeten planificar i gestionar el
sistema de forma integrada.
EL 25 de juliol de 2016 es va celebrar una comissió institucional en la qual es va determinar, per
la Generalitat, l'Ajuntament de València i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la
creació d'un organisme autònom de la Generalitat al qual s'adheririen voluntàriament els
municipis de l'Àrea de transport Metropolità de València, la qual cosa possibilitaria una gestió
comuna de les competències que en matèria de transport de viatgers tenen la Generalitat i els
municipis en aquest àmbit territorial.
Fruit de tot això, ha sigut la creació, en virtut de l'article 90 de la Llei 13/2016, de 29 de
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la
Generalitat, de l'Autoritat de Transport Metropolità de València a la qual se li han atribuït les
competències en matèria de transport públic de viatgers de la Generalitat dins de l'Àrea de
transport Metropolità de València (definida aquesta segons la Llei 1/1991, de 14 de febrer,
d'Ordenació del Transport urbà dels municipis inclosos en aquest àmbit que, a través de la seua
adhesió, deleguen en el citat organisme.
Aquesta decisió s'emmarca en les previsions del propi Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana, que en el seu article 63.4 assenyala que la legislació de les Corts fomentarà la
creació de figures associatives entre les administracions públiques per a millorar la gestió dels
interessos comuns i per a garantir l'eficàcia en la prestació de serveis. Tal previsió encaixa
també en la legislació bàsica de l'Estat, ja que l'article 144 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, possibilita complir el principi de cooperació entre les diferents
administracions públiques d'acord amb les tècniques que aquestes estimen més adequades,
com la participació d'una administració pública en organismes públics o entitats dependents o
vinculats a una altra Administració diferent.
En conseqüència de tot l'exposat, i en aplicació de l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en atenció a l'objectiu d'aconseguir un sistema
integrat de transports per a la ciutadania de l'Àrea de Transport Metropolità de Valéncia a través
d'una autoritat única, és d'interés per part d'aquesta Corporació Local adherir-se a l'Autoritat de
Transport Metropolità de València en virtut de l'aprovació d'aquest Acord d'Adhesió de
conformitat amb el que s'estableix en el reglament d'aquest organisme aprovat per decret del
Consell.
Per tot el que s'ha exposat,
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 abstencions del PP, va acordar:
Primer. L'adhesió de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria a l'Autoritat de Transport
Metropolità de València, de conformitat amb el que s'estableix en el Reglament de l'organisme,
que comporta:

19

a) Delegar les competències en matèria de transport urbà a la qual es refereixen els articles
3.2 i 22.3 de la LMGV, en relació amb les funcions de l'ATMV enumerades en l'apartat 5 de
l'article 90 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de la Generalitat i en l'article 2 del reglament
que el desenvolupa.
b) Participar en les decisions del referit organisme, a través de la representació designada
per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
c) Respectar i mantindre aquest acord d'adhesió durant la vigència de l'acord conforme
estableix el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
d) Col·laborar amb l'Autoritat de Transport possibilitant i facilitant el compliment efectiu de
les seues determinacions i l'exercici de les seues funcions.
Segon. Remetre certificat d'aquest acord a la conselleria competent en matèria de
transport, fent-se efectiu l'acordat prèvia publicació de la seua ratificació per la citada Conselleria
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Àudio: 12.mp3
Vídeo: http://videople.es/1300

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/1301

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