ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL DIA 22 DE JULIOL DE 2019
Lugar:
Fecha:
Hora:

Salón de Actos del Ayuntamiento
22 de julio de 2019
17:30

CARÁCTER DE LA SESION: ORDINARIA
ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)
Roberto Pascual Raga Gadea
Maria Teresa Pozuelo Martin
Jose Luis Ramos March
Zafira Perez Pacheco
Jose Angel Hernandez Carrizosa
Maria Dolores Verdeguer Royo
Jose Luis Lopez Galdon
Ana Cristina Folgado Morales
Rafael Gomez Sanchez
Maria Esther Gomez Laredo
Francisco Javier Garcia Escudero

Compromís per Ribaroja: Compromís
Municipal
(COMPROMÍS
MUNICIPAL)
Rafael Folgado
Navarro

Partido Popular (PP)
Mª José Ruiz Esteban
Santiago Navarro Zaragozá
Pedro Tortajada Raga
Raquel Argandoña López

L’Esquerra de Ribaroja – Ezquerra Unida
Ezquerra
Republicana: Seguim
Endavant (EUPVERPV:SE)
Rafael Gómez Muñoz

Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía (CS)
Salvador Evaristo Ferrer Cortina
Mª Teresa Ruiz Vendrell

Podemos/Podem –
Riba-roja Puede
(PODEMOSRIBAROJAPOT)

VOX

Arantxa Torres Macias

Nuria Santamaría
Garrido

Regidors absents: Cap
Actua com a Secretari: Jose Luis Serrano Borraz
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d'Actes de l'Ajuntament, el dia 22 de
juliol de 2019, 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 del Vicesecretari José-Luis Serrano Borraz.

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 8 de juliol de 2019
Acta núm. 13, convocatòria ORDINÀRIA de data 08/07/2019. 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.- 1961/2019/GEN, DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE A SUBMINISTRAR
Al PLE, CORRESPONENT Al PRIMER TRIMESTRE DE 2019, 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, actualment prorrogat de l'exercici anterior:
"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.
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- 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
1961/2019/GEN, relatiu a la INFORMACIÓ COMPTABLE CORRESPONENT Al PRIMER
TRIMESTRE DE 2019, s'eleva l'expedient 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 es dóna per assabentat.

3.- 722/2019/GEN, ESTUDI DE DETALL PARCEL·LA M 6 DEL PLV.
ASSUMPTE: TRAMITACIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL DE LA PARCEL·LA M6 DEL PLV
ANTECEDENTS DE FETS
PRIMER. La mercantil INVERSIONS I TERRENYS RÚSTICS, S.L. amb CIF B-97.615.355,
presenta escrit el 09 de gener de 2.019 amb registre d'entrada núm. 2019000391, en el qual
sol·licita l'inici de l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica de l'Estudi de Detall de la parcel·la
M6 del PLV, acompanyant còpia del document tècnic que conté esborrany de l'Estudi de Detall i
el Document Inicial Estratègic.
SEGON. L'Ajuntament, conforme a l'estipulat en l'article 44.5 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de
la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana i la
seua modificació mitjançant la Llei 1/2019, de 5 de febrer (d'ara endavant LOTUPM), és
competent per a la formulació i tramitació dels plans d'àmbit municipal, i per a l'aprovació
d'aquells que, com el present Estudi de Detall, fixen o modifiquen l'ordenació detallada.
TERCER. Mitjançant Resolució d'Alcaldia 554/2019 de 20 de febrer de 2019:
1.- S'admet a tràmit Document d'Inici de l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica de
l'Estudi de Detall de la Parcel·la M-6 del PLV, presentat per INVERSIONS I TERRENYS
RÚSTICS, S.L., per a impulsar-la com a òrgan promotor.
2.- Iniciar el procés de consultes, mitjançant sol·licitud d'informe al tècnic d'activitats del
Departament de Qualitat Ambiental.
3.- Iniciar el procés de participació pública mitjançant publicació del document en la pàgina web
municipal per un termini mínim de 20 dies.

Es procedeix a la publicació del document inicial estratègic en data 25 de febrer de 2019 en la
web municipal.
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QUART. No consta informe emés per part del Departament de Qualitat Ambiental. La falta
d'emissió dels informes esmentats en el termini establit permetrà prosseguir la tramitació de les
actuacions, de conformitat a l'article 57.1.b de la LOTUP.
El dia 26 de de març de 2019 finalitza el procés de participació pública, no constant en el registre
d'entrada, cap al·legació en relació a l'expedient.
Es conclou l'avaluació ambiental i territorial estratègica de l'Estudi de Detall de la Poma M6 del
PLV, amb l'emissió d'Informe Ambiental i Territorial Estratègic favorable per part de l'òrgan
ambiental i territorial (Alcalde-President) mitjançant la RESOLUCIÓ 988/2019 de 2 d'abril de
2019, sent l'informe favorable, per no tindre efectes desfavorables en el medi ambient.
CINQUÉ. Mitjançant la RESOLUCIÓ 1071/2019 de 10 d'abril de 2019 es resol:
1.- Sotmetre a exposició pública l'Estudi de Detall de la poma M6 del PLV.
2.- Obrir un període d'informació pública de 20 dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana i en un diari d'àmplia difusió, durant el qual el projecte diligenciat
haurà de trobar-se depositat, per a la seua consulta pública a l'Ajuntament.
3.- Notificar als propietaris i altres interessats directament afectats per l'Estudi de Detall.
4.- Publicar el document en la pàgina web municipal.
Es va publicar el preceptiu anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de data
16/05/2019 i en un diari d'àmplia difusió (Llevant el mercantil Valencià en data 16/05/2019).
Durant aquest període, l'Esborrany del Pla va estar depositat per a la seua consulta pública a
l'Ajuntament i es va notificar als propietaris. Així mateix, l'esborrany del pla va ser publicat en la
pàgina web municipal.
En el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. Els Estudis de Detall, en virtut de l'article 41 de la LOTUPM, defineixen o remodelen
volums i alineacions, sense modificar altres determinacions pròpies del Pla que desenvolupa. La
present proposta d'Estudi de Detall reordena els volums de forma coherent amb les necessitats
logístiques del polígon en el qual se situa.
SEGON. La legislació aplicable ve determinada per:
- Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, sobre avaluació de les repercussions de determinats
plans i programes en el medi ambient, i la Directiva 2011/92/UE, de 13 de desembre,
d'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi
ambient.
- La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl
i Rehabilitació Urbana (d'ara endavant, TRLSRU).
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- Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana, articles 41; 44 a 51; 57 i 64 a 67.
- Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de
Juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (d'ara
endavant LOTUP).
- Els articles 65, 66 i 140 del Reglament de Planejament per al desenvolupament i aplicació
de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovat per Reial decret 2159/1978, de
23 de juny.
- Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim Local.
- L'article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
TERCER. Els estudis de detall podran formular-se amb l'exclusiva finalitat de:
a) Establir alineacions i rasants, completant les que ja estigueren assenyalades en el sòl
urbà pel Pla general, normes complementàries i subsidiàries de planejament o projecte
de delimitació de sòl urbà, en les condicions que aquests documents d'ordenació fixen, i
reajustar i adaptar les alineacions i rasants previstes en els instruments d'ordenació
citats, d'acord igualment amb les condicions que sobre aquest tema fixen.
b) Adaptar o reajustar alineacions i rasants assenyalades a Planes parcials.
c) Ordenar els volums d'acord amb les especificacions del Pla general o de les normes
complementàries i subsidiàries de planejament en sòl urbà, o amb les pròpies dels Plans
parcials en els altres casos, i completar, si escau, la xarxa de comunicacions definida en
els mateixos amb aquelles vies interiors que resulten necessàries per a proporcionar
accés als edificis l'ordenació concreta dels quals s'establisca en el propi estudi de detall.
La possibilitat d'establir alineacions i rasants a través d'estudis de detall es limitarà a les vies de
la xarxa de comunicacions definida en el Pla o norma les determinacions de la qual siguen
desenvolupades per aquell.
En l'adaptació o reajustament de l'assenyalament d'alineacions i rasants del Pla general, normes
complementàries i subsidiàries, Pla parcial o projecte de delimitació, no es podrà reduir l'amplària
de l'espai destinat a vials ni les superfícies destinades a espais lliures. En cap cas l'adaptació o
reajustament de l'assenyalament d'alineacions podrà originar augment de volum en aplicar les
ordenances al resultat de l'adaptació o reajustament realitzat.
L'ordenació de volums no podrà suposar augment d'ocupació del sòl ni de les altures màximes i
dels volums edificables previstos en el Pla, ni incrementar la densitat de població establida en
aquest, ni alterar l'ús exclusiu o predominant assignat per aquell. Es respectaran en tot cas les
altres determinacions del Pla.
En cap cas podrà produir perjudici ni alterar les condicions d'ordenació dels predis confrontants.
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Els estudis de detall no podran contindre determinacions pròpies de Pla general, normes
complementàries i subsidiàries de planejament i Pla parcial que no estigueren prèviament
establides en aquests.
QUART. Els Estudis de detall contindran la documentació informativa i normativa pròpia que siga
adequada a les seues finalitats i inclouran una anàlisi de la seua integració en el paisatge urbà.
CINQUÉ. El procediment d'elaboració i aprovació dels plans es regula en el Títol III del Llibre I de
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge,
de la Comunitat Valenciana.
Els plans i programes subjectes a avaluació ambiental i territorial estratègica ordinària
s'elaboraran seguint el procediment establit en el capítol II del Títol III avantdit, i aquells que
estiguen subjectes a avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada s'elaboraran seguint
el procediment establit en els articles 50 i 51 de la Llei 5/2014 i en el capítol III del mateix Títol III
si es conclou amb l'informe ambiental i territorial estratègic.
Els plans seran objecte d'avaluació ambiental i territorial estratègica ordinària quan:
a) Establisquen el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a
avaluació d'impacte ambiental relatius a: agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca, energia,
mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de recursos hídrics, riscos naturals i
induïts, ocupació del domini públic marítim-terrestre, telecomunicacions, turisme, ordenació
del territori urbanitzat o rural, o de l'ús del sòl.
b) Requerisquen una avaluació conforme a la normativa comunitària, estatal o autonòmica
reguladora de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.
c) L'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, els plans d'acció territorial, els plans
generals estructurals, les actuacions territorials estratègiques o qualssevol altres plans o
programes i aquelles modificacions dels abans enunciats que establisquen o modifiquen
l'ordenació estructural, i així ho establisca l'òrgan ambiental i territorial.
Els plans i programes relatius a la defensa de la nació, la protecció civil en casos d'emergència i
els de caràcter financer o pressupostari queden exclosos de l'aplicació del procediment
d'avaluació ambiental i territorial estratègica.
L'òrgan ambiental i territorial determinarà si un pla o programa ha de ser objecte d'avaluació
ambiental i territorial estratègica simplificada o ordinària en els següents suposats:
a) Les modificacions menors dels plans i programes esmentats en el apdo 1.
b) Els plans i programes esmentats en l'apartat 1 que establisquen l'ús, a nivell municipal, de
zones de reduïda extensió. Queden inclosos en aquests supòsits aquells plans o programes
que suposen una nova ocupació de sòl no urbanitzable per a realitzar operacions puntuals
de reordenació o ampliació limitada de vores de sòls consolidats, als quals es refereixen els
articles 72.3.b i 73.1.d d'aquesta llei, llevat que s'establisca la seua no necessitat en la
declaració ambiental i territorial del pla general estructural.

6

c) Els plans i programes que, establint un marc per a l'autorització en el futur de projectes, no
complisquen els altres requisits esmentats en el apdo 1.
L'òrgan ambiental i territorial resoldrà sobre aquests casos tenint en consideració els criteris de
l'annex VIII de la Llei 5/2014, de 25 de juliol.
No obstant això, en aquest cas no ens trobem davant aquests supòsits atés que es tracta d'un
Estudi de Detall que fixa o modifica l'ordenació detallada i no estructural.
SISÉ. En l'avaluació ambiental i territorial estratègica de plans i programes participen les
següents persones i institucions:
a) Òrgan promotor: òrgan d'una administració pública, estatal, autonòmica o local, que inicia el
procediment per a l'elaboració i adopció d'un pla o programa i, en conseqüència, ha
d'integrar els aspectes ambientals i territorials en el seu contingut a través d'un procés
d'avaluació ambiental i territorial estratègica. Els plans i programes d'iniciativa privada es
tramitaran per l'òrgan promotor públic competent.
b) Òrgan substantiu: òrgan de l'administració pública que ostenta les competències per a
adoptar o aprovar un pla o programa. En aquest cas seria l'Ajuntament conforme
l'assenyalat en l'article 44.5 de la LOTUP.
c) Òrgan ambiental i territorial: És l'òrgan autonòmic, dependent de la Conselleria competent
en matèria d'ordenació del territori i medi ambient que realitza l'anàlisi tècnica dels
expedients d'avaluació ambiental i territorial, formula les declaracions ambientals i
territorials estratègiques, i en col·laboració amb l'òrgan promotor i substantiu, vela per la
integració dels aspectes ambientals, al costat dels territorials i funcionals, en l'elaboració del
pla o del programa. L'òrgan ambiental i territorial serà l'ajuntament del terme municipal de
l'àmbit del planejament objecte de l'avaluació ambiental, sense perjudici de l'assistència i la
cooperació de les diputacions provincials d'acord amb la legislació de règim local, en els
següents casos:
1. En els instruments de planejament urbanístic que afecten única i exclusivament a
l'ordenació detallada del sòl urbà definida en la present llei.
2. En els instruments de planejament urbanístic que, en el desenvolupament de
planejament avaluat ambientalment, afecten única i exclusivament a l'ordenació
detallada del sòl urbanitzable definida en la present llei.
3. En els instruments de planejament urbanístic que afecten única i exclusivament a
l'ordenació estructural del sòl urbà que compte amb els serveis urbanístics
efectivament implantats, sense modificar l'ús dominant de la zona establida en
l'ordenació estructural.
SETÉ. Durant tot el procés d'Aprovació d'Estudi de Detall sotmés a Avaluació Ambiental i
Territorial Estratègica Simplificada, haurà de complir-se amb les exigències de publicitat activa
en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la normativa vigent en matèria de
transparència.
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HUITÉ. El procediment per a l'aprovació de l'Estudi de Detall, és el següent:
A)

Els estudis de detall seran redactats d'ofici per l'ajuntament o entitat urbanística especial
o pels particulars.
En aquest cas la mercantil INVERSIONS I TERRENYS RÚSTICS S.L. que presenta
escrit el 09 de gener de 2.019 amb registre d'entrada núm. 2019000391, en el qual
sol·licita l'inici de l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica de l'Estudi de Detall de la
parcel·la M6 del PLV, acompanyant còpia del document tècnic que conté esborrany de
l'Estudi de Detall i el Document Inicial Estratègic.

B)

Tenint en compte les al·legacions recaptades, si escau, en la fase de consulta prèvia,
l'Ajuntament remetrà el projecte d'Estudi de detall juntament amb el document inicial
estratègic a l'òrgan municipal ambiental i territorial designat a aquest efecte perquè,
examinats els documents i realitzades, si escau, les consultes que procedisquen a les
administracions públiques afectades i a quantes persones, associacions, plataformes o
col·lectius s'hagueren pronunciat en la fase prèvia, emeta la resolució d'informe
ambiental i territorial estratègic. La resolució de l'informe ambiental i estratègic es
comunicarà als promotors de l'Estudi de Detall i es publicarà en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.

C)

Emesa la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic, l'Alcalde procedirà, si
s'estima pertinent, en virtut de l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, a l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall, i sotmetrà
l'expedient i si escau la resta de documents exigibles per la normativa sectorial, a
participació pública per termini de mínim vint dies, perquè puguen ser examinats i
presentades les al·legacions procedents. L'administració promotora del pla podrà acordar
la suspensió de la tramitació i atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
edificació i demolició, per a àmbits determinats amb la finalitat de facilitar l'estudi o
reforma de l'ordenació urbanística. Així mateix es notificarà personalment als propietaris i
altres interessats directament afectats, compresos en l'àmbit territorial de l'Estudi de
Detall.

D)

Durant el termini d'informació pública s'asseguraran les mesures mínimes de publicitat de
l'article 53.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana. A tals efectes, serà preceptiu com a
mínim realitzar consultes a les Administracions Públiques afectades, publicar anuncis en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en premsa escrita de gran difusió i posar a la
disposició del públic els documents esmentats. Els anuncis indicaran l'adreça electrònica
per a la seua consulta. Es consultarà també als organismes afectats, amb petició dels
informes exigibles conforme a la legislació sectorial, així com a les entitats
subministradores dels serveis públics urbans que pogueren resultar afectades.
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E)

Conclòs el període d'informació pública, presentades les al·legacions i informades les
mateixes, rebuts els informes sectorials i de les entitats subministradores dels serveis
públics, el Ple procedirà a l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall, amb les
modificacions que procediren segons estableixen els articles 57.1 d) de la Llei 5/2014, de
25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest cas, tal com es recull en l'informe tècnic i l'informe jurídic, no s'han formulat
al·legacions.

F)

Una vegada aprovat definitivament, es notificarà als interessats i es publicarà l'Acord
d'aprovació definitiva de l'Estudi de detall en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord
amb el que s'estableix pels articles 57.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, abans de la seua publicació, es remetrà una còpia digital a la Conselleria
competent en matèria d'Ordenació del Territori i Urbanisme per a la seua inscripció en el
Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic.

NOVÉ. En virtut de l'article 57.1.d) de la LOTUP en relació amb els articles 123.1 i) i 123.2 de la
Llei 7/1985, Reguladora de Bases de Règim Local, (modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local), la competència per a
l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall correspondrà a l'Ajuntament Ple, per majoria simple de
vots.
Per tot l'anteriorment exposat,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
Primer. Aprovar Definitivament l'Estudi de Detall de la poma M6 del PLV.
Segon. Publicar l'acord d'aprovació definitiva, juntament amb les seues normes urbanístiques,
en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer. Remetre una còpia digital del pla a la Conselleria competent en matèria de Territori i
Urbanisme per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic d'Instrument de Planejament
Urbanístic.
Quart. Notificar el present acord a la mercantil INVERSIONS I TERRENYS RÚSTICS, S.L.
Cinqué. Comunicar aquest acord a l'Àrea de Qualitat Ambiental i a l'Àrea de Polígons.
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Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/1675

4.- 3447/2019/GEN, PROPOSTA D'acord SOBRE CREACIÓ COMISSIÓ ESPECIAL DE
SEGUIMENT I IMPULS DEL PLA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE
RIBA-ROJA DE TÚRIA.
Proposta d'acord sobre creació Comissió Especial de seguiment i impuls del Pla de Contractació
pública de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
Vistos els antecedents obrants de l'expedient de referència que compta amb els següents:
ANTECEDENTS DE FET:
El 20 de febrer de 2017 es va aprovar el Pla de perfeccionament en matèria de Contractació
administrativa.
En l'es recollien quatre grans objectius:
a) Regularitzar tots els contractes pendents recollits en la Resolució núm. 228/2017 de 3 de
febrer.
b) Tramitar tots els contractes necessaris per a l'activitat administrativa i procedir a la renovació
dels 32 contractes que vencien en 2017.
c) Implantar la licitació electrònica.
d) Regular una instrucció de clàusules socials i mediambientals.
Tots aquests objectius s'han anat complint al llarg d'aquest temps. Així:
2. Mitjançant acord de Ple de 3 d'abril de 2017 l'Ajuntament aprova la implantació de la licitació
electrònica.
3. El Ple de 2 d'octubre de 2017 aprova el "Decàleg de mesures per una contractació
transparent, oberta i eficient" on es recullen mesures tals com que no hi haja cap polític en les
meses de contractació.
4. Per acord de Ple de 5 de febrer de 2018 es va crear l'Oficina d'Atenció al Licitador. Que atesa
pels propis empleats públics del departament ofereix un servei personalitzat als licitadors
d'atenció i consulta.
5. Mitjançant acord de Ple de 5 de març de 2018 es va aprovar la "Instrucció 1/2018 d'impuls de
la contractació socialment responsable, sostenible i de promoció de les PIMES".
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Des de la seua aprovació i implantació quasi el 100% dels contractes licitats per l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria tenen clàusules socials i mediambientals.
6. Al maig de 2018 es va posar en marxa un compte de Twitter @Riba_licita en la que s'informa
de les licitacions, de les meses de contractació que es retransmeten per streaming i es facilita
informació i novetats legislatives en matèria de contractació administrativa.
7. El 30 de juliol de 2018 el Ple va aprovar un nou tràmit municipal en matèria de contractació
administratiu consistent en l'Elaboració i Publicació d'una Memòria anual de gestió i resultats de
la contractació.
8. Al febrer de 2019 s'inicia el projecte d'implementació dels Sistemes Dinàmics d'Adquisició
(SDA) a l'Ajuntament comptant amb l'assessorament del prestigiós expert en matèria de
contractació administrativa, Sr. Jaime Pintos Santiago.
9. S'aprova el Pla de Contractació per a 2019 en el Ple de 4 de març de 2019.
10. En el Ple ordinari de maig s'adonarà de la Memòria anual de gestió i resultats de la
contractació en 2018.
11. El 27 de juny de 2019 es van celebrar a Riba-roja de Túria les jornades " Procediments,
bones pràctiques i solucions alternatives a la contractació menor: del procediment simplificat i
supersimplificado als SDA".
OBJECTIUS:
Després de l'elaboració de les jornades en les quals es van compartir experiències de diferents
Ajuntaments, entre ells el nostre i es van exposar fórmules alternatives als contractes menors
tals com procediments super simplificats i un nou procediment, els Sistemes Dinàmics
d'Adquisició, que es van analitzar en profunditat.
Per això, encara quan s'han complit els objectius del primer Pla es fa necessari un procediment
de millora continua que ens permeta seguir en l'avantguarda en matèria contractació
administrativa.
A través d'aquest nou Pla mitjançant el qual es pretén que la contractació pública de Riba-roja de
Túria s'encara més transparent, planificada i eficient s'estableixen els següents objectius a
aconseguir:
PRIMER.- MINIMITZACIÓ DELS CONTRACTES MENORS.
A través d'aquest objectiu es pretén minimitzar i reduir al màxim la utilització del procediment
d'adjudicació directa, conegut com a contracte menor.
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Per a això es considera necessari fixar uns criteris que establisquen les prioritats a seguir així
com s'analitzaran les fórmules alternatives a aquest procediment com seria la utilització del
procediment super simplificat i els SDA.
SEGON.- NORMALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS I FORMACIÓ PER A GUANYAR EN
EFICÀCIA.
Donat el volum de la contractació pública de l'Ajuntament es fa necessari guanyar en agilitat però
sense perdre qualitat. És per això que resulta convenient normalitzar els procediments de
contractació així com formar al personal que ha de participar en aquests.
Per això es proposa l'elaboració i posterior aprovació d'una Instrucció de contractes majors en la
qual es recullen models normalitzats de tots els tràmits a realitzar. Així mateix es podrien
organitzar jornades formatives per al personal de l'Ajuntament.
TERCER.- PLANIFICACIÓ I DOTACIÓ ECONÒMICA.
Un altre dels principals problemes que retarden la tramitació dels contractes públics és la falta de
crèdit adequat i suficient en el moment d'iniciar l'expedient de contractació.
Per això, es considera que podria ser convenient vincular el Pla de contractació de 2020 al
pressupost municipal d'aquest exercici per a evitar que la falta de crèdit puga retardar el seu
compliment i per a una millor organització.
També es faria necessari introduir l'element temporal en el Pla de manera que s'establisca quan
s'han de licitar els diferents contractes per a evitar no arribar a temps i haver de prorrogar
contractes...etc.
QUART.- FOMENT DE LES PIMES.
Es considera convenient establir mesures que fomenten la participació de les PIMES en la
contractació local per a això seria molt beneficiós procedir a elaborar una guia de suport a les
mateixes on de manera fàcil se'ls expose com contractar amb l'Administració.
CINQUÉ.- MESURES DE COMPLIANCE.
També es proposa pel Departament de Secretaria l'establiment de mesures de compliance en la
contractació pública.
Tot això són nous objectius per a millorar la contractació pública local que haurien d'anar
implantant-se. Però tan important com la planificació és el control de la seua aplicació i la
rendició de comptes. A aquest efecte s'ha creat un nou tràmit procedimental molt interessant
com és la memòria de contractació anual.
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No obstant això, es considera necessari crear una Comissió en la qual participen tots els Grups
Polítics i a través de la qual s'impulsen aquestes mesures i es realitze un seguiment i control del
compliment del Pla de Contractació.
Aquesta Comissió tindria caràcter de Comissió Informativa Especial.
L'article 20.2 de la LRBRL, en relació amb l'art. 46 ROM autoritza la creació de les Comissions
Especials que el Ple considere necessàries per a tractar d'un assumpte concret. Podem
entendre, que es tracta de Comissions Informatives de caràcter especial, a tenor del preceptuat
en els articles 124 et seq., del ROF:
L'article 120 del ROF, diu el següent:
3. Són Comissions Informatives Especials les que el Ple acorde constituir per a un
assumpte concret, en consideració a les seues característiques especials de qualsevol tipus.
Aquestes Comissions s'extingeixen automàticament una vegada que hagen dictaminat o
informat sobre l'assumpte que constitueix el seu objecte, llevat que l'acord plenari que les va
crear disposara una altra cosa.
Article 125.
En l'acord de creació de les Comissions Informatives es determinarà la composició
concreta d'aquestes, tenint en compte les següents regles:
a) L'Alcalde o President de la Corporació és el President nat de totes elles; no obstant això, la
presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de
la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada en el seu si.
b) Cada Comissió estarà integrada de manera que la seua composició s'acomode a la
proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.
c) L'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que hagen de formar
part de la mateixa en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit del
Portaveu del mateix dirigit a l'Alcalde o President, i del qual es donarà compte al Ple. Podrà
designar-se, d'igual forma, un suplent per cada titular.
Article 126.
1. Els dictàmens de les Comissions Informatives tenen caràcter preceptiu i no vinculant.
En virtut de l'exposat.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
PRIMER.- Crear una Comissió Informativa Especial d'Impuls i Seguiment del Pla de
Contractació.
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SEGON.- Aquesta Comissió estarà presidida per l'Alcalde o Regidor en qui delegue i estarà
integrada pel Portaveu o Regidor que es designe per part de cadascun dels set Grups
Municipals. Es designarà per cada Grup Municipal titular i suplent mitjançant escrit remés al
Departament de Secretaria. En el cas que no s'haguera remés escrit a aquest efecte es
convocarà al Portaveu del Grup Municipal.
El sistema de vot establit serà el vot ponderat.
TERCERA.- La citada Comissió estarà auxiliada pels funcionaris del Departament de
Contractació així com per dos tècnics de diferents àrees municipals que siguen entitats
proponents en matèria de contractació designats per l'Alcaldia.
QUART.- Així mateix per part de la Comissió es podrà requerir la presència d'aquells funcionaris
que es considere necessari.
CINQUÉ.- En la sessió constitutiva que se celebrarà 30 de juliol es fixarà el calendari de
sessions de la Comissió el qual serà com a mínim una sessió mensual.
SISÉ.- Exercirà la Secretaria de la Comissió la persona que exercisca el lloc de Tècnic/a de
Secretaria i Contractació.
Abans del començament del debat, pel PSOE es proposa la modificació de la proposta,
en el sentit de canviar en el punt CINQUÉ en la part resolutiva, on diu 29 de juliol per 30 de juliol,
sotmés a votació s'aprova per unanimitat aquesta modificació.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/1676

5.- 1937/2018/GEN, RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS A l'ACORD D'INICI DE LA RESOLUCIÓ
DE L'ADJUDICACIÓ DEL PAI DEL SECTOR “MASIA DE SANT RAFAEL”
ASSUMPTE: RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS A l'ACORD D'INICI DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ADJUDICACIÓ DEL PAI DEL SECTOR "MASIA DE SANT RAFAEL"
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- El 4 de març de 2004 la mercantil PROMOCIONS INDUSTRIALS MAFORT S.L.
presenta escrit a l'ajuntament comunicant la submissió a exposició pública del Programa
d'Actuació Integrada del Sector Masia de Sant Rafael.
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SEGON.- El 24 de març de 2004 es publica edicte en el DOGV núm. 4,718 sobre exposició
pública d'aquest programa, a l'empara del que es disposa en l'article 48 de la Llei 6/94, de 15 de
novembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística.
TERCER.- Per acord plenari de 31 de gener de 2.005 es va acordar:
- Declarar que l'Actuació Integrada "Masia de Sant Rafael" es desenvoluparà per gestió
indirecta.
- Aprovar el PAI del sector Masia de Sant Rafael que consta dels següents documents:
■ Programa d'Actuació Integrada.
■ Pla Parcial.
■ Document d'Homologació.
■ Estudi d'Impacte Ambiental.
■ Projecte d'Urbanització.
- Declarar seleccionat com a urbanitzador a la mercantil PROMOCIONS INDUSTRIALS
MAFORT S.L.
El cost total del Programa es va establir en 1.960.909,00 € més IVA.QUART.- Aquest acord d'aprovació era provisional, ja que l'aprovació definitiva de l'instrument
d'ordenació corresponia a la Comissió Territorial d'Urbanisme per afectar l'ordenació estructural, i
estava condicionat al compliment de diferents actuacions detallades en el propi acord en virtut
del contingut dels informes tècnics.
CINQUÉ.- El 16 de febrer de 2005 es va subscriure el corresponent conveni urbanístic.
SISÉ.- La comissió territorial d'urbanisme, en sessió celebrada el 23 de febrer de 2011, va
acordar aprovar definitivament l'Homologació i Pla Parcial Sector Masia de Sant Rafael,
supeditant la seua publicació a la presentació de la fitxa de planejament i gestió del sector
incloent, entre altres, les següents condicions de desenvolupament: En el cas que els Sectors 11
i 12 de Loriguilla, no s'hagueren desenvolupat abans de la posada en servei del Sector Masia de
Sant Rafael, es procedirà a executar per part d'aquest, els trams de vials necessaris d'aquests
sectors per a connectar amb el vial del Sector I-10 que connecta amb la CV-374, i participarà en
el repartiment de càrregues i actuacions necessàries per a mantindre la funcionalitat de la
carretera.
SETÉ.- Per resolució d'1 de setembre de 2011 del Director General d'Avaluació Ambiental i
Territorial es consideren complits els condicionats referits anteriorment i s'acorda la publicació de
l'acord aprovatori i de les normes urbanístiques.
HUITÉ.- Aquesta publicació es produeix en el Butlletí Oficial de la Província de València número
243 de 13 d'octubre de 2011.
Aquesta publicació converteix en definitiva l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada del
Sector Masia de Sant Rafael, a favor de la mercantil Promocions Industrials Mafort S.L.
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NOVÉ.- En la Proposició Jurídic-Econòmica presentada per Promocions Industrials Mafort S.L.,
conveni urbanístic, punt 2, apartat 2.4.1, s'estableix un termini de 4 mesos per a elaborar el
Projecte de Reparcel·lació, a comptar des de l'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització.
En l'apartat 2.1 de conveni s'estableix un termini total per a dur a terme les actuacions
administratives i finalitzar les obres d'urbanització de 22 mesos, computats d'igual forma.
Aquest Projecte d'Urbanització va ser aprovat per acord de Ple de 31 de gener de 2005,
juntament amb el Programa d'Actuació Integrada, però aquesta aprovació s'havia d'entendre
provisional fins a l'aprovació definitiva de l'instrument d'ordenació.
Així el còmput de terminis, segons el punt 2.2 del conveni serà a partir de l'endemà al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l'acord d'aprovació i adjudicació definitiva del
Programa i Projecte d'Urbanització, això és el 14 d'octubre de 2011.
DÈCIM.- Per provisió d'alcaldia de 22 de desembre de 2011 es va requerir a l'urbanitzador
perquè, en el termini màxim de dos mesos practicara les comunicacions previstes en l'article 166
de la LUV i en el termini de quatre mesos des de la finalització del termini per a l'opció de la
modalitat de retribució presentara el Projecte de Reparcel·lació per a la seua submissió a
informació pública.
ONZÉ.- El 6 de juny de 2012 l'urbanitzador comunica que està redactant el projecte de
reparcel·lació i que, amb caràcter previ, ha procedit a notificar als propietaris afectats perquè
puguen optar per la modalitat de retribució que desitgen.
El 8 d'octubre de 2.012 l'urbanitzador ens comunica la contestació de dues dels propietaris
afectats indicant la modalitat de retribució triada.
DOSÉ.- No consta cap altra actuació sobre aquest tema per part de l'urbanitzador.
TRETZÉ.- No s'han iniciat les obres d'urbanització.
CATORZÉ.- La mercantil es troba en fase de liquidació dins del concurs de creditors com així ho
acredita el Certificat emés per la Lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat del Mercantil
número 1 de València que obra en l'expedient.
QUINZÉ.- El 3 de març de 2017, Sr. Ángel González Sánchez presenta escrit en el qual sol·licita
la cessió de la condició d'agent urbanitzador acompanyant la corresponent escriptura pública. No
obstant això en aqueix moment la mercantil PROMOCIONS INDUSTRIALS MAFORT ja es
trobava en fase de liquidació en procediment concursal pel que ja estava incursa en causa
automàtica de resolució no procedint la cessió sol·licitada.
SETZÉ.- L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el 24 de juliol de 2018 va adoptar el següent
acord:
•
• Iniciar l'expedient per a la Resolució d'ofici de l'Adjudicació de la mercantil
PROMOCIONS INDUSTRIALS MAFORT, S.L. de la condició d'urbanitzador del sector
Masia de Sant Rafael per trobar-se la mercantil en fase de liquidació en el Procediment
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•

•
•

•

Ordinari de Concurs de Creditors núm. 000376/2013 que se segueix en el Jutjat del
Mercantil núm. 1 de València
• Exigir a la mercantil l'acreditació de la qualificació del concurs, culpable o fortuït, a l'efecte
de procedir, eventualment, a la confiscació de l'aval bancari per import 159.225,81 € del
Banc Espanyol de Crèdit, S. a., depositat com a garantia definitiva del compliment de les
obligacions com a urbanitzador.
• Donar tràmit d'audiència per termini de 20 dies a l'urbanitzador i, proposant la confiscació
de l'aval, a l'entitat bancària Banc Espanyol de Crèdit, S. a., com a entitat adquirent
d'aquesta
• Donar tràmit d'audiència per termini de 20 dies als afectats perquè al·leguen el que als
seus interessos convinga i manifesten la seua voluntat d'assumir la condició
d'urbanitzadors en règim de gestió dels propietaris, requerint-los, per al cas que així siga, la
documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en l'article 114 de la
LOTUP.
• Conclosa la tramitació anterior, si el contractista formula oposició, s'elaborarà el
corresponent informe jurídic i se sol·licitarà Dictamen al Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana.

DISSETÉ.- En compliment d'aquest acord de Ple es va practicar el tràmit d'audiència i es va
procedir a notificar a tots els propietaris així com al Banc Espanyol de Crèdit i a l'Agent
Urbanitzador. Durant el mateix es van presentar els següents escrits:
a) Escrit amb registre d'entrada núm. 2018002797 de data 15 d'octubre de 2018 presentat per
Sr. Ángel González Sánchez en representació d'INVERSIONS DOROMÍN, S.L. en el qual
manifesta la seua voluntat d'assumir la condició d'urbanitzadors en règim de gestió dels
propietaris, dins del tràmit d'audiència de 20 dies, atés que consta vaig rebre de la notificació el
dia 25 de setembre de 2018.
b) Escrit amb registre d'entrada núm. 2018002909 de data 23 d'octubre de 2018 de
PROMOCIONS INDUSTRIALS MAFORT, S.L. en el qual mostra la seua conformitat a l'acord de
Resolució de la condició d'agent urbanitzador i en el qual acredita la qualificació del concurs de
creditors com a fortuïta, adjuntant acte del jutjat de 26 d'octubre de 2015, tot això dins del tràmit
d'audiència de 20 dies, atés que consta vaig rebre de la notificació el dia 3 d'octubre de 2018.
DIHUITÉ.- El ple de 13 de maig de 2019, vistos els informes de data 25 d'abril de 2019, referent
a l'aportació econòmica Agent Urbanitzador del Sector PAI Masia de Sant Rafael i l'informe
conjunt de l'Arquitecta Municipal i la Secretària General de l'Ajuntament, de data 2 de maig de
2019, va adoptar els següents acords:
Primer.-Declarar la caducitat de l'expedient la Resolució d'ofici de l'Adjudicació a la
mercantil PROMOCIONS INDUSTRIALS MAFORT S.L. de la condició d'urbanitzador del
sector Masia de Sant Rafael iniciat per acord de Ple de data 30 de juliol de 2018.
Incorporant al nou expedient tots aquells actes i tràmits el contingut dels quals s'haguera
mantingut igual de no haver-se produït la caducitat.
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Segon.- Iniciar nou expedient per a la Resolució d'ofici de l'Adjudicació a la mercantil
PROMOCIONS INDUSTRIALS MAFORT S.L. de la condició d'urbanitzador del sector
Masia de Sant Rafael per incompliment de les seues obligacions i falta de capacitat d'obrar
sobrevinguda que comportarà, eventualment, la confiscació de l'aval bancari per import de
159.225,81 € del Banc Espanyol de Crèdit SA., depositat com a garantia definitiva del
compliment de les obligacions com a urbanitzador i l'exigència del compliment de
l'aportació voluntària prevista en la proposició jurídic econòmica.
Tercer.- Incorporar al nou expedient de Resolució els actes i tràmits de l'expedient anterior
en concret el tràmit d'audiència atorgat als propietaris afectats perquè al·leguen el que als
seus interessos convinga i manifesten la seua voluntat d'assumir la condició
d'urbanitzadors; així com el manifestat per aquests propietaris i la documentació aportada
per aquests.
Quart.- Quantificar la indemnització pels danys i perjudicis causats a aquest Ajuntament,
segons el per l'incompliment culpable de l'urbanitzador en un import de 39.218,18 €,
inferior a l'import de la garantia definitiva prestada.
Cinqué.- Donar tràmit d'audiència per termini de vint dies a l'urbanitzador i, proposant la
confiscació de l'aval, a l'entitat bancària Banc Espanyol de Crèdit SA com a entitat
adquirent d'aquesta.
Sisé.- Requerir a la mercantil MAFORT, S.L. el depòsit de l'import de 180.000 € d'aportació
econòmica en virtut de l'adjudicació com a agent urbanitzador del Sector Masia de Sant
Rafael, conforme al conveni subscrit, imposant-li el termini previst en l'article 62.2 de la Llei
General Tributària per a fer efectiva aquesta quantitat.
Seté.- Dur a terme tots els tràmits que legalment procedisquen per a confiscar l'aval
(Registre d'avals núm. 0030 3298 16 0000539211) del BANC ESPAÑOL DE CRÈDIT, S.A,
en concepte de GARANTIA DEFINITIVA per import de 159.225,81 € presentat per
PROMOCIONS INDUSTRIALS MAFORT, S.L., amb CIF B-96.145.222, amb data 12 de
maig de 2005.
Huité.- Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria, a l'efecte del que es
disposa en l'apartat anterior del present acord.
Nové.- Conclosa la tramitació anterior, si el contractista formula oposició, s'elaborarà el
corresponent informe jurídic i se sol·licitarà Dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana.
DINOVÉ.- En el tràmit d'audiència obert per acord plenari de 13 de maig de 2019 amb el qual es
declara la caducitat de l'expedient de Resolució d'ofici de l'adjudicació a la mercantil
PROMOCIONS INDUSTRIALS MAFORT, S.L. de la condició d'urbanitzador del sector Masia de
Sant Rafael iniciat per acord de Ple de 30 de juliol de 2018 i s'inicia nou expedient de Resolució
per incompliment de les seues obligacions i falta de capacitat d'obrar sobrevinguda, la mercantil
formula OPOSICIÓ a la resolució del contracte i formula al·legacions a les conseqüències
jurídiques de l'acord de ple de 13 de maig de 2019, amb núm. de registre 2019012188 de data
26 de juny de 2019.
FONAMENTS DE DRET
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Al·legació Primera. L'al·legant manifesta disconformitat a dret de l'expedient de resolució del
contracte per incompliment contractual culpable a l'urbanitzador i de la decisió de confiscació de
garantia, per infringir l'article 208.4 de la LCSP.
L'interessat considera que, sobre la base de l'article 207 de la LCSP, l'obertura de la fase de
liquidació constitueix una causa de resolució automàtica que no pot ser inaplicada per
l'Administració.
Així mateix afirma que "la resolució per compliment de les obligacions contractuals, no obstant
això, i com va ser reconegut mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria de
30 de juliol de 2018 (FH 8a), constitueix una causa de resolució opcional, podent l'Administració
optar, com així va fer, per interessar el compliment coercitiu del contracte."
És necessari aclarir que, tal com s'estableix el fonament de dret 3r dels acords de ple de
30 de juliol de 2018 i 13 de maig de 2019, i contra els quals l'al·legant no s'ha oposat,
resulta aplicable la legislació en matèria de contractació pública vigent en el moment de
l'adjudicació del PAI, això és, el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d'ara
endavant TRLCAP). Aquesta normativa resulta d'aplicació en la mesura en què l'article
29.13 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'activitat urbanística disposa
que "les relacions derivades de l'adjudicació del programa es regiran per les normes
rectores de la contractació administrativa en el que aquestes no contradiguen el que es
disposa per aquesta Llei ni siguen incompatibles amb els principis de la mateixa en els
termes que reglamentàriament siguen desenvolupats."
Entenent que hi ha un error material i es refereix a "incompliment" quan parla de
"compliment", el Fonament de Dret 8é de l'acord de ple al qual fa referència diu
textualment "No incorre cap circumstància aliena o causa major que justifique els
incompliments de l'urbanitzador posats de manifest en l'apartat anterior pel que ens
trobem davant un incompliment culpable de l'urbanitzador". És possible que l'al·legant
s'estiga referint als fonaments de dret 9é i 10é, en els quals s'exposa l'article 95 del
TRLCAP (que és la legislació d'aplicació per a la resolució de l'adjudicació, tal com ja s'ha
argumentat), així com posar de manifest que la imposició de penalitats té com a fi obligar
al compliment dels terminis. És evident que els terminis no s'anaven a complir, atés que,
com indica el fonament de dret, l'urbanitzador va ser requerit perquè procedira al
compliment de les seues obligacions i no va arribar a complir en cap cas.
Per provisió d'alcaldia de 22 de desembre de 2011 es va requerir a l'urbanitzador perquè,
en el termini màxim de dos mesos practicara les comunicacions previstes en l'article 166
de la LUV i en el termini de quatre mesos des de la finalització del termini per a l'opció de
la modalitat de retribució presentara el Projecte de Reparcel·lació per a la seua submissió
a informació pública. El 6 de juny de 2012 l'urbanitzador comunica que està redactant el
projecte de reparcel·lació i que, amb caràcter previ, ha procedit a notificar als propietaris
afectats perquè puguen optar per la modalitat de retribució que desitgen, sent l'última
comunicació sobre actuacions realitzades, de l'urbanitzador amb aquesta Administració,
el 8 d'octubre de 2012.
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Després, és evident que l'opció de les multes coercitives s'esvaeix davant la total
impossibilitat de l'urbanitzador de complir els terminis. Per tant, manca de tota lògica la
imposició de multes que no tindrà la fi coercitiva buscada.
I redundant en els fonaments de dret 8é del ple de 30 de juliol de 2018, al fonament 7é
del ple de 13 de maig de 2019, s'estableix que ens trobem davant un incompliment
culpable de l'urbanitzador.
Addueix l'al·legant que la situació declarada de concurs, comporta la resolució automàtica del
concurs i que l'Administració té l'obligació de resoldre el contracte per la causa en un ordre
temporal, i segons l'al·legant "l'anterior incompliment de les obligacions, com s'ha dit, no tenia el
caràcter de culpable).
De nou hem de remetre'ns al fonament de dret 8é de l'acord de ple 30/07/2018 i 7é de
l'acord de ple de 13/05/2019 que resa "No incorre cap circumstància aliena o causa major
que justifique els incompliments de l'urbanitzador posats de manifest en l'apartat anterior
pel que ens trobem davant un incompliment culpable de l'urbanitzador", per la qual cosa
ha quedat acreditat s'ha produït incompliment injustificat i culpable del termini total
d'execució del contracte, i consegüent inactivitat unilateral d'aquesta.
Així, davant la concurrència de diverses causes de resolució, i conforme a la doctrina
legal asseguda pel Consell d'Estat, si concorren diverses causes de resolució respecte
d'un mateix contracte, s'aplicarà la primera que s'haja produït en el temps, en aquest cas,
la possible demora injustificada en el compliment dels terminis de realització o terminació
de les obres d'urbanització del Sector, i que en la Legislació de contractació
administrativa es conceptua com "la demora per causes imputables al contractista, en la
qual aquest hi haguera respecte al compliment del termini total" (art. 111.e del TRLCAP).
Insisteix l'al·legant en què la resolució del contracte pot vindre emparada en la situació de
concurs de la urbanitzadora, però que no pot establir-se el seu caràcter culpable i que només
procedeix la pèrdua de la garantia en cas de resolució de contracte per concurs del contractista
quan el concurs haguera sigut qualificat com a culpable.
S'empara l'al·legant en l'article 208.4 de la LCSP 30/2007. Com ja s'ha argumentat, la legislació
aplicable en aquest cas és la Llei 2/2000 TRLCAP.
Finalment conclou l'al·legació "procedeix revisar la Resolució del Ple de l'Ajuntament de 13 de
maig de 2019 que no té en compte la vertadera causa de resolució del contracte i les
conseqüències jurídiques que deriven del mateix i que impedeixen que en aquest cas de situació
de concurs voluntari, puga confiscar-se l'aval.
Ha quedat àmpliament acreditat que si concorren diverses causes de resolució respecte
d'un mateix contracte, s'aplicarà la primera que s'haja produït en el temps i en el present
cas es tracta de l'incompliment culpable de l'urbanitzador per la demora per causes
imputables al contractista, en la qual aquest hi haguera respecte al compliment dels
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terminis i que la legislació aplicable és la Llei 2/2000, per la qual cosa no procedeix la
revisió de la resolució.
Sobre la base de tot la qual cosa es proposa la desestimació de l'al·legació primera plantejada.
Al·legació Segona. L'al·legant manifesta disconformitat a dret de la proposta de resolució amb
confiscació de garantia i deducció de danys i perjudicis. Infracció de l'article 163 de la llei
22/2003 i 208.4 LCSP.
Manifesta l'al·legant que no és procedent execució de la garantia.
L'acord de 13/05/2019 no estableix l'execució de la garantia, sinó la confiscació
d'aquesta. Aquesta confiscació es fa a l'empara de la Llei 2/2000 TRLCAP i no de la Llei
30/2007, ni de la Llei 22/2003. Com ja s'ha explicat àmpliament, aquesta normativa
resulta d'aplicació en la mesura en què l'article 29.13 de la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, reguladora de l'activitat urbanística disposa que "les relacions derivades de
l'adjudicació del programa es regiran per les normes rectores de la contractació
administrativa en el que aquestes no contradiguen el que es disposa per aquesta Llei ni
siguen incompatibles amb els principis de la mateixa en els termes que
reglamentàriament siguen desenvolupats."
Quant a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal. L'article 67.1 de la Llei 22/2003
estableix que "Els efectes de la declaració de concurs sobre els contractes de caràcter
administratiu celebrats pel deutor amb Administracions públiques es regiran per el que
s'estableix en la seua legislació especial", sent la legislació que s'està aplicant la de Llei
2/2000 TRLCAP. Encara així, la qual cosa argumenta l'al·legant en relació a l'article 163
es refereix a la situació al fet que l'incompliment es deguera únicament a la situació de
concurs, havent-se argumentant-se ja extensament, que en l'incompliment de contracte
no incorre cap circumstància aliena o causa major que justifique els incompliments de
l'urbanitzador i, que a més, l'incompliment és anterior a la declaració de la situació de
concurs.
L'al·legant afirma que no és procedent la compensació dels danys quantificats per l'Administració
en una quantitat de 39.218,18 €. Justifica la improcedència en el fonament de dret 15é de l'acord
plenari de 30 de juliol de 2018.
El fonament de dret 15é d'aquest acord de ple, si bé és cert no quantifica econòmicament les
despeses derivades de la gestió del programa així com de resolució (aquests últims si que estan
valorats en 39.218,18 €), ni el cost dels projectes i instruments d'ordenació, ni el cost de
l'excedent d'aprofitament lliure de càrregues, no és menys cert que declara compensats les
despeses produïdes a aquesta Administració per la tramitació i resolució del programa i
instruments d'ordenació.
Sobre la base de tot la qual cosa es proposa l'estimació parcial de l'al·legació segona
plantejada, en el sentit de compensar el perjudici de l'administració pels costos de tramitació
administrativa inicial del programa i de la resolució de l'adjudicació del mateix amb l'obtenció
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d'instruments d'ordenació i projecte d'urbanització definitivament aprovats i aprofitables per a la
nova actuació i amb l'estalvi per rebre l'excedent d'aprofitament lliure de càrregues.
Al·legació Tercera. L'al·legant manifesta disconformitat de dret de la decisió de resoldre el
contracte per incompliment contractual culpable a l'urbanitzador i amb confiscació de garantia i
determinació d'indemnització, per incórrer en desviació de poder.
L'al·legant manifesta repetidament que l'Ajuntament està incorrent en una desviació de poder
atés que, segons la seua interpretació, queda reconegut que l'incompliment es deu única i
exclusivament a la situació concursal de l'empresa, i no a l'incompliment culpable anterior a la
declaració de la situació concursal.
Així mateix al·lega que no havent-hi circumstàncies concurrents noves, ni cap raonament,
"s'aprofita" la caducitat de l'expedient per a "canviar de semblar" i executar l'aval a favor de
l'Administració.
Finalment indicar que ha quedat provat que l'interés general no ha motivat a l'Ajuntament de
Riba-roja per a optar per la resolució del contracte per l'incompliment contractual obviant la
vertadera causa de resolució concurrent de les conseqüències jurídiques derivades de la
vertadera causa de resolució concurrents, per a pretendre l'execució d'un aval i evitar així
l'aplicació d'aquesta.
Cal insistir novament que l'acord plenari de 13 de maig de 2019 no contempla l'execució de
l'aval, sinó la confiscació d'aquest. No obstant això aquesta al·legació en estimar l'anterior
mancaria de sentit.
Qüestió diferent és l'incompliment per part de l'al·legant de la resta d'obligacions. En aquest
sentit hem de reincidir que tal com confirma l'Informe de la Viceinterventora de data 25 d'abril de
2019, en el qual consta que no s'ha efectuat l'aportació econòmica a la qual es va comprometre
en la seua proposició econòmica l'Agent Urbanitzador del Sector PAI Masia de Sant Rafael.
En aquest sentit cal recordar que en la proposició jurídic econòmica de 12 de maig de 2005 i
núm. de registre d'entrada 08996, que recull el que s'estableix en l'acord plenari d'aprovació i
adjudicació del PAI Masia de Sant Rafael de data 31 de gener de 2005, contempla en la seua
pàgina 14 "La quantitat que l'Agent Urbanitzador pagarà a l'Ajuntament per a finalitats d'interés
social servirà per a contribuir a qualsevol de les següents obres públiques: rehabilitació del
Convent de les Monges i Molino Municipal i serà abonada quan es Programa d'Actuació
Integrada "Sector Industrial Masia Sant Rafael" estiga definitivament aprovat per part de
tots els Organismes Oficials. El pagament s'efectuarà en les obres que designe
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. No obstant això, les obres realitzades en aquesta data
per PROMOCIONS INDUSTRIALS MAFORT, S.L. en "Masia Traver per import de 73.570,00
€ es consideren ja entregades a compte. En el cas que el Programa d'Actuació Integrada
"Sector Industrial Masia de Sant Rafael" no s'aprovara per qualsevol circumstància,
l'Ajuntament es compromet al pagament de l'import d'aquestes obres." Res es recull en la
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proposició jurídic-econòmica quant a la vinculació d'aquests imports a la viabilitat i finalització del
programa, si no a la seua aprovació definitiva.
Una vegada constatat en l'Informe d'Intervenció emés per la Vice Interventora que aquesta
obligació no arribe a complir-se i tenint en compte la recentíssima Sentència del Tribunal Suprem
1134/2019 de 4 d'abril on es recull la tesi d'alguns Tribunals Superiors de Justícia entre ells el
de la Comunitat Valenciana que venien considerant que el termini de prescripció de les accions
per a reclamar les càrregues urbanístiques pecuniàries o derivades de les mateixes en
considerar que són ingressos de dret públic de naturalesa no tributària ni pressupostària, al no
tindre un termini específic de prescripció, se'ls aplica supletòriament el termini de prescripció de
les accions personals del Codi Civil. El Tribunal Suprem acull aquesta interpretació.
Per tant, en ser exigible aquesta obligació, l'Ajuntament a través de l'acord de Ple respecte al
que es formulen al·legacions acorda iniciar nou expedient i concedir nou tràmit d'al·legacions
posat que, resoldre sense concedir termini d'al·legacions davant aquest incompliment que no
havia sigut posat de manifest en el primer acord i que l'Ajuntament no pot obviar perquè aniria en
contra dels interessos generals del municipi, podria causar indefensió a l'interessat.
Aquest requeriment sembla que no és qüestionat per la mercantil no obstant això per a evitar
indefensió es veia necessari obrir un nou període d'al·legacions.
Sobre la base de tot la qual cosa es proposa la desestimació de l'al·legació tercera plantejada.
Respecte a la mesura cautelar sol·licitada en estimar l'al·legació segona pel que respecta als
costos de tramitació i no al·legar res la mercantil respecte a l'incompliment de l'aportació
econòmica que es va comprometre a realitzar i no va fer tal com consta en l'expedient no queda
acreditat el fumus boni iuris; ni tampoc queda prou acreditat el periculum in mora posat que en
aquest acord no es produeix l'execució de l'aval sinó la seua confiscació.
I, sobre la base de tot la qual cosa,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 17 vots a
favor (11 PSOE, 2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:ES, 1 PODEMOSRIBAROJAPOT i 1 VOX) i 4 abstencions del PP, va acordar:
Primer.- Desestimar les al·legacions primera i tercera i estimar parcialment l'al·legació segona
presentades pel contractista en escrit de 26 de juny del 2019, amb registre d'entrada núm.
2019012188 en el tràmit d'audiència concedit a aquest efecte en el procediment de resolució de
l'adjudicació del PAI del Sector "Masia de Sant Rafael" iniciat per l'Ajuntament Ple de data 13 de
maig del 2013, sobre la base dels arguments anteriorment exposats i mantenint els acords
adoptats en aquest acord d'inici.
Segon.- Desestimar la petició de mesura provisional consistent en la suspensió de les mesures
de confiscació de l'aval pels motius exposats supra, i atenent que la mercantil Mafort S.L. no ha
procedit a l'ingrés de 180.000.-Euros que en concepte d'aportació econòmica i en virtut de
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l'adjudicació com a agent urbanitzador del Sector Masia Sant Rafael se li va reiterar mitjançant
acord plenari de 13 de maig de 2019, concedint-li a aquest efecte els termini de l'art. 62.2 LGT
perquè procedira al seu ingrés; i vist que transcorregut aquest termini l'ingrés requerit no s'ha fet
efectiu; remeta's comunicació al Departament de Tresoreria de l'Ajuntament a l'efecte de que
prèvia exacció via executiva, i en cas d'impagament en els terminis de l'art. 62.5 LGT, procedisca
a l'execució de la garantia depositada per la citada mercantil per import de 159.225,81.-euros,
garantia que havent sigut formalitzada mitjançant Aval Bancari té per objecte respondre de totes
les responsabilitats derivades del contracte de Programa d'Actuació Integrada Masia de Sant
Rafael, davant l'Ajuntament de Riba-roja de Túria per import de 159.225,81.-euros, i això sense
perjudici que per l'import deutor si aquest no és abonat per la mercantil, se seguisca la
recaptació en via executiva que procedisca.
Tercer.- Desestimar la petició d'anul·lar l'acord posat que encara que s'estima parcialment
l'al·legació segona queda pendent de compliment l'aportació voluntària respecte a la reclamació
de la qual per part de l'Ajuntament res ha al·legat la mercantil pel que queda justificat el
manteniment de la confiscació de l'aval mentre persistisca l'incompliment.
Quart.- Sol·licitar dictamen preceptiu del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
respecte a la resolució del contracte referit en existir oposició.
Cinqué.- Suspendre el transcurs del termini màxim legal de resolució per a resoldre el
procediment de resolució d'aquest contracte entre el temps que medie entre l'adopció d'aquest
acord i la recepció del Dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
Sisé.- Notificar el present acord als interessats.
Seté.- Comunicar el present acord als Departaments d'Urbanisme , Secretaria i Tresoreria.
Huité.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura de quants actes siguen precisos per a l'efectivitat
d'aquest acord.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/1677

6.-32/2019/PGRU, MOCIÓN EUPV-ERPV:SE PARA DECLARA RIBA-ROJA DE TÚRIA
CIUDAD ANTITAURINA, AMIGA DE LOS ANIMALES.
En Rafael Gómez Muñoz, regidor del Grup Municipal de L'Esquerra de Riba-roja: Esquerra Unida
Esquerra Republicana: Seguim Endavant en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a l'empara d'allò
dispost en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenta per a la seua aprovació la següent moció.
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PER DECLARAR RIBA-ROJA DE TÚRIA CIUTAT ANTITAURINA, AMIGA DELS ANIMALS.
Exposició de motius:
L'Organització per les Nacions Unides (ONU), a través del Comité dels Drets dels infants,
integrat per 18 experts en el camp dels drets de la infància procedents de diversos països del
món, s'ha pronunciat de forma expressa en contra de la participació i assistència dels infants i
adolescents menors de 18 anys a espectacles taurins, així com a vetllar per la no transmissió
dels valors que aquests representen mitjançant activitats relacionades de qualsevol mena. És
per això que ja més de 80 municipis de l'Estat s'han declarat favorables als drets dels animals.
El nostre poble ha sigut tradicionalment sensible i respectuós amb els drets dels animals, i així
ho demostra la llei de protecció animal (Llei 4/1994, de 8 de Juliol, de la Generalitat Valenciana,
sobre protecció dels animals de companyia) i l'Ordenança Municipal Reguladora de la Protecció
d'Animals de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i de la Tinença d'Animal en llocs
públics i privats però es permet la celebració de lamentables espectacles taurins, cruels i violents
on s'estressen, s'esgoten, es ferixen i maten a animals com a forma d'entreteniment. Malgrat el
sentiment majoritari de la ciutadania de Riba-roja de Túria, un grup minoritari de veïns i veïnes
del nostre poble estan mobilitzant-se per exigir la celebració d'espectacles taurins, els quals no
tenen cap arrelament ni tradició en la nostra població, com el cas del bou al carrer. Com afirma la
penya El Morlaco, fa més de 20 anys que no hi havia practiques de bou al carrer ni existix cap
tradició ni costum en Riba-roja de Túria.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
Primer Declarar Riba-roja de Túria ciutat antitaurina, amiga dels animals i respectuosa amb els
seus drets.
Segon Instar a la Generalitat i a les Corts Valencianes a realitzar un nou cos legislatiu o
reglamentari per a prohibir tots els correbous, bous embolats i altres espectacles taurins sense
cap mena d'excepció.
Tercer Que l'ajuntament de Riba-roja de Túria no organitze ni autoritze dins del seu calendari
festiu cap tipus d'espectacle, "performance" o de qualsevol altre tipus, siga amb animals vius o
maquetes d'aquests, relacionat amb la tauromàquia, correbous, bou al carrer, bou cerril, bous
embolats ni cap altre relacionat.
Quart Modificar el punt 16 de l'article 66 de l'actual ordenança municipal reguladora de la
protecció d'animals, de la tinença d'animals potencialment perillosos i de la tinença d'animals en
llocs públics i privats per a introduir la prohibició de la tauromàquia en totes les seues formes,
així com qualsevol espectacle que cause sofriment als animals.
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El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 5 vots a favor
(2 CS, 1 COMPROMÍS MUNICIPAL, 1 EUPV-ERPV:S i 1 PODEMOSRIBA-ROJAPOT) i 16 en
contra de (11 PSOE, 4 PP i 1 VOX) , va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/1678

7.- 33/2019/PGRU, MOCIÓ CIUTADANS PARTIT DE LA CIUDADANIA PER A OFERIR WI-FI
GRATUÏT EN PARCS, ZONES ESPORTIVES I D'OCI EN RIBA-ROJA
Moció del grup municipal Ciutadans per a oferir wi-fi gratuït en parcs, zones esportives i d'oci en Ribaroja.
El partit polític Ciutadans – Partit de la Ciutadania, 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:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En l'era de les Tecnologies de la Informació, l'ús massiu d'Internet ha generat grans conseqüències
per a la ciutadania. El lliure accés a la informació, i al coneixement que aquesta reporta, és reconegut
com un dret de les persones, amb independència dels seus recursos econòmics, i a tal fi les
administracions públiques han de facilitar l'accés a les eines informàtiques en general i de forma
especialment important a Internet.
En aquest sentit cal destacar l'informe emés per l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre la
"Promoció i protecció del dret a la llibertat d'opinió i d'expressió":
"Atés que Internet s'ha convertit en un instrument indispensable per a exercir diversos drets
humans, lluitar contra la desigualtat i accelerar el desenvolupament i el progrés humans, la
meta de l'accés universal a Internet ha de ser prioritària per a tots els estats".
Finalment, en la declaració conjunta sobre Llibertat d'Expressió i Internet d'1 juny de 2011, els relators
especials de l'ONU, OSCE, OEA I CADHP destaquen el caràcter transformador d'Internet com a mitjà
que permet que milers de milions de persones a tot el món expressen les seues opinions, alhora que
incrementa significativament la seua capacitat d'accedir a informació i fomenta el pluralisme i la
divulgació d'aquesta, establint que "Els Estats tenen l'obligació positiva de facilitar l'accés
universal a Internet"
Grans ciutats com Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga, Alacant, Elx, Murcia... han posat en marxa el
servei d'accés a Internet pública i gratuïta o ho estan fent, respectant el marc de la legislació actual
vigent.
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La normativa de Telecomunicacions a Espanya ve delimitada fonamentalment per les lleis i circulars
següents:
 Constitució Espanyola, art. 149.1.21é
 Nova Llei General de Telecomunicacions (LGTel) 9/2014 de 9 maig (modifica la llei 32/2003 de
3 novembre), fruit de la implementació de les noves disposicions comunitàries aplicables a les
Telecomunicacions.
 Llei 3/2013 de 4 de juny per a la creació de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència
(CNMC), que absorbeix l'antiga Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT).
 Reial decret 2296/2004 de 10 de desembre, amb el Reglament sobre mercats comunicacions
electròniques.
 Reial decret 424/2005 de 15 d'abril, amb el Reglament sobre condicions per a la prestació de
serveis de comunicacions electròniques
 Reial decret 868/2008 de 23 de maig sobre l'ús del domini públic radioelèctric.
 Circular 1/2010 de 15 de juny del 2010 de la CMT (ara integrada en la CNMC).
Les conclusions que s'extrauen del marc legislatiu i la jurisprudència per a la instal·lació d'una xarxa
Wi-Fi d'accés públic i gratuït serien les següents:
-

El règim d'acte prestació dels actuals punts amb Wifi públic no seria aplicable en ampliar-se la
cobertura en els espais oberts al públic en general.

-

En conseqüència, l'Ajuntament de Riba-roja, com a titular de la nova xarxa, s'haurà de registrar
com a operador de xarxes mitjançant la notificació a la CNMC que s'indica en l'article 6.2 de la
nova LGTel, respectant les condicions de l'article 9.2 de la llei respecte al compliment del principi
d'inversor privat, amb la deguda separació de comptes, arranjament als principis de neutralitat,
transparència, no distorsió de la competència i no discriminació, i complint amb la normativa sobre
ajudes d'Estat a què es refereixen els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea. Tot això amb independència de si es constitueix en directe explotador de la xarxa, com si
la posa a la disposició de tercers per al.

-

Finalment, es considera adequat limitar inicialment l'amplada de banda, per a no distorsionar la
lliure competència d'altres operadores de la zona i simplificar els requisits legals necessaris. Tot
això sense perjudici de realitzar un estudi posterior de viabilitat i rendibilitat per a augmentar la
qualitat i velocitat del servei a canvi d'ingressos publicitaris o aportacions de possibles
patrocinadors de la xarxa, previ nou informe a la CNMC amb la modificació del projecte inicial.

A més, la instal·lació d'aquests punts de xarxa WI-FI suposa un primer pas per al desenvolupament
d'un model de municipi "intel·ligent" que millore la qualitat de vida dels ciutadans, millorant l'eficiència i
eficàcia tant en manteniment com en seguretat.
Aquest sistema WIFI ens permetrà convertir a Riba-roja és una Smart city (ciutat intel·ligent) a través
de la connexió de diversos dispositius (nodes, sensors, etc.) que ens permeten, per exemple instal·lar
estacions meteorològiques connectades obtenint i comparant dades climàtiques, instal·lar sistemes
de reg intel·ligent als parcs, realitzar comptatge de visitants al parc fluvial o als diferents llocs
d'interés, poder instal·lar sistemes de control i seguretat, instal·lar sensors de contaminació que
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permeten prendre decisions intel·ligents sobre el trànsit i escometre una mobilitat sostenible ... entre
moltes altres possibilitats.
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per unanimitat
acorda:
1.- Col·locació de punt d'accés WI-FI en parcs, zones esportives i zones d'oci de tot el municipi, en el
termini de 12 mesos.
2.- Que aquest accés a WI-FI estiga sota control evitant accés a contingut inadequat com pot ser
contingut violent, pornografia o radicalisme, entre altres.
3.- Instar a l'equip de govern, a estudiar i treballar per a optar a fons europeus que financen part
d'aquestes instal·lacions. Ajudes com les que es van posar en marxa el mes d'abril passat en el
programa WIFI4EU sense menyscabar un altre tipus d'ajudes o finançament propi per al benefici de la
població de Riba-roja
4.- Que des de la Regidoria de Noves tecnologies s'estime la partida pressupostària suficient per a
aquest projecte.
Durant el debat es proposa pel PSOE esmena a la moció presentada en el sentit de canviar en el
punt primer de la part resolutiva, on diu 6 mesos per 12 mesos, esmena que ha sigut acceptada pel
proponent.
Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/1679

8.- 34/2019/PGRU, MOCIÓ PODEM RIBA-ROJA POT PER A ELABORAR ORDENANÇA QUE
REGULE LA CESSIÓ DE LOCALS MUNICIPALS A ENTITATS CIUTADANES
El partit polític Podemos Riba-roja Pot, d'acord amb el que es preveu en la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reglament d'Organització del govern i de
l'administració de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent
Proposició de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
És prioritari per a aquest Ajuntament el promoure i afavorir la Participació Ciutadana i la implicació
d'aquesta en els assumptes col·lectius. Una de les formes que aquesta participació ha tingut
històricament lloc en el municipi ha sigut mitjançant l'associacionisme. Així, a Riba-roja de Túria, han
vingut produint-se en els últims anys el naixement d'associacions de molt variades finalitats en
diferents àmbits que han anat creant un ampli teixit associatiu en el municipi. Aquestes associacions
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són el reflex d'una societat activa socialment que vela per uns interessos comuns, i és important per
això estar al costat d'elles i recolzar-les en les seues necessitats.
Habitualment una de les necessitats principals d'una associació és un immoble per a ser utilitzat de
seu o per al compliment de les finalitats d'aquesta.
És conegut que els locals immobles municipals disponibles són un bé escàs, pel seu alt cost de
compra o construcció i manteniment, i han de ser administrats, com tot ben públic, sota els criteris
d'eficàcia, coordinació, transparència i justícia. Per això es fa necessària l'elaboració d'una ordenança
que regule la cessió d'ús de locals municipals a entitats ciutadanes, com es fa des de fa ja alguns
anys en altres municipis, i que permeta que la cessió dels locals es realitze mitjançant estrictes raons
objectives, potenciant d'aquesta forma els criteris abans enunciats.
Com és el Ple Municipal l'òrgan que té la potestat d'aprovar noves ordenances, i atés que seria
convenient el pronunciament d'informes tècnics sobre el text final presentat, entenem que en aquest
primer estadi és suficient, per a aconseguir la fi de l'elaboració d'una ordenança que regule la cessió
de locals públics a entitats, l'aprovar unes línies bàsiques que permeten l'elaboració d'un text complet
de l'ordenança i així, el Ple al costat dels tècnics puguen arribar a un text de consens que permeta
regular la matèria.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions i prèvia acceptació pel
proponent de l'esmena presentada pel PSOE, acorda per unanimitat:
1.- Elaborar una ordenança que regule la cessió de locals municipals a entitats ciutadanes seguint les
línies bàsiques adjuntes, preveient-se la seua realització l'últim trimestre del 2019.
2.- Realitzar qualsevol cessió municipal de local mentrestant s'aprova de forma definitiva l'ordenança
en coherència amb les línies bàsiques adjuntes.
En Riba-roja a 10 de juliol de 2019
LÍNIES BÀSIQUES D'ELABORACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CESSIÓ DE LOCALS
PÚBLICS A ENTITATS
1.- Aquesta ordenança hauria de vindre a establir els criteris i regular els procediments per a la cessió
d'ús temporal, individualitzat o compartit dels locals municipals.
2.- El seu àmbit d'aplicació hauria de referir-se a tots aquells locals de titularitat municipal susceptibles
de cessió i/o utilització per entitats del municipi que no estiguen destinats a un ús o servei determinat,
així com aquells béns immobles, que no sent de titularitat municipal, l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria ostente algun dret, conforme a la legalitat vigent, que li permeta transferir aquesta cessió
d'utilització. Excloent-se del mateix els locals regulats per altres ordenances o les cessions
esporàdiques.
3.- S'haurien de fixar com a entitats beneficiàries les legalment constituïdes sota l'EL 1/2002 i inscrites
en el Registre d'Associacions Municipal, sempre que no tinguen ànim de lucre, i que estiguen al
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corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i les finalitats de la qual tinguen per
objecte el bé i l'interés general de la ciutadania a través de les seues diverses manifestacions.
Considerant-se que no té ànim de lucre quan així figura en els seus estatuts i no desenvolupa cap
activitat econòmica o de desenvolupar-la, el fruit d'aquesta activitat es destina única i exclusivament al
compliment de les finalitats d'interés general establides en els seus estatuts, sense repartiment de
beneficis directes o indirectes entre els seus associats o tercers.
4.- La cessió no suposarà en cap moment la constitució d'un dret econòmic o arrendatici a favor de
qualsevol de les parts.
5.- Es podrà realitzar cessions en favor d'una sola entitat o compartir-la entre diverses entitats.
6.- L'Ajuntament de Riba-roja elaborarà un catàleg amb els locals objecte de l'ordenança al principi de
cada any natural amb anterioritat a l'obertura del període de peticions de locals.
7.- L'entitat susceptible de cessió elaborarà un projecte en el qual es reculla les necessitats, finalitat,
activitats a realitzar, activitats realitzades, àmbit de difusió, pretensió de la durada, característiques i
número de les persones destinatàries, necessitats i possibilitat de compartir l'espai, horaris d'ús. Així
mateix adjuntarà acreditació d'estar al corrent de les obligacions fiscals.
8.- Els serveis de Participació Ciutadana baremaran mitjançant uns criteris de valoració objectius i
sobre la base de la disponibilitat de locals existents emetran informe motivat d'acceptació o denegació
de la sol·licitud. Els criteris de valoració seran aquells que s'identifiquen i es determinen durant el
desenvolupament detallat de l'ordenança, tant de tipus tècnics, econòmics i socials.
9.- L'acord o resolució serà adoptat per l'òrgan competent després de la signatura del conveni de
cessió i ús que inclourà els elements de la proposta en què s'ha fonamentat. Aquest conveni inclourà
les obligacions i drets de l'associació.
10.- Qualsevol ús del local per a finalitats diferents als acordats haurà de ser objecte d'autorització
municipal.
11.- Quedaran prohibides les activitats que: vulneren la legalitat, fomenten la xenofòbia, el racisme o
el maltractament en qualsevol dels seus àmbits, sobre qualsevol bé jurídicament protegit.
12.- Les associacions estaran obligades a la conservació diligent dels espais d'ús exclusiu i d'ús comú
i en general de tot l'immoble, com també del mobiliari, responent dels danys que pogueren ocasionar
les persones associades i usuàries
13.- Qualsevol tipus d'obra a realitzar en els locals haurà de ser objecte d'autorització prèvia de
l'Ajuntament, passant aquestes a ser propietat municipal.
14.- Tramitat l'expedient i formalitzat el conveni, les associacions tindran dret a l'ús i gaudi del local,
podent aquest ser interromput, únicament en el termini de la seua vigència per causes justificades
d'utilitat pública o interés social.
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15.- Es regularan les infraccions i sancions corresponents a aquesta ordenança
16.- S'enumeraran les obligacions i els drets de les entitats beneficiàries de les cessions de locals.
Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/1680

9.- 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: 09.mp3
Vídeo: http://videople.es/1681

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