ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 20 DE FEBRER DE 2017
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
20 de febrer de 2017
08:30

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe
SRA. Mª Teresa Pozuelo Martín
D. José-Luis López Galdón
D. José Ángel Sánchez Carrizosa
SRA Mª Dolores Verdeguer Royo
D. Rafael Gómez Sánchez

Riba-roja -Pot
D. Rubén Ferrer Pérez
SRA Concepció Noguera Burilla
D. Andrés Fernández Márquez

Partit Popular
SRA. Mª José Ruiz Esteban
D. José-Luis Folgado Corretja
SRA. Mª Carmen Grau González
D. Juan-Vicente. Giner Lleó
SRA Raquel Argandoña López
SRA. Carmina Soriano Gimeno
D.Santiago Navarro Saragossa
Compromís
D.D.Rafel Folgado Navarro
D. Miquel Castillo Faus

Ciutadans
D. Francisco Caparrós Durán
SRA. Mª Teresa Ruiz Vendrell

EUPV
D. Rafael Gómez Muñoz

Regidors absents: Cap
Actua com a Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de l’Ajuntament, el dia
20 de febrer de 2017, sent les 08:30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors
regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això Sota La
Presidència del Sr. Alcalde Roberto 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’Orde del Dia.

1.- 5/2017/PGRU_PROPOSTA D’ACORD De l’EQUIP DE GOVERN SOBRE LA CREACIÓ
D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL D’INVESTIGACIÓ SOBRE LES PRESUMPTES GRAVACIONS
REALITZADES EN LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
PROPOSTA D’ACORD SOBRE CREACIÓ COMISSIÓ ESPECIAL D’INVESTIGACIÓ SOBRE
LES PRESUMPTES GRAVACIONS REALITZADES EN LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

El 8 de febrer de 2017 el Portaveu del Grup Municipal Ciutadans presenta per Registre
d’Entrada número 2017002169 escrit en el que fa constar que, "segons pareix, el Regidor El
senyor Rubén Ferrer, sense el nostre coneixement i/o consentiment va procedir a gravar una
conversació telefònica mantinguda en mode "mans lliure" entre els nostres Regidors i D. Rafael
Gómez, regidor d’Esquerra Unida la qual es va produir l’apartat dimarts 31 de gener a les 10,08
del matí i va tindre una duració de 24 minuts, dins de l’oficina que té assignada el grup municipal
Ciutadans. Sense que d’altra banda, el citat regidor estiguera present en la dita conversació,
desconeixent el mig utilitzat per a interceptar la comunicació".
Davant de la gravetat dels fets denunciats pel Grup Ciutadans i davant de la necessitat
d’esbrinar exactament els fets que van ocórrer l’esmentat dia 31 de gener atés que
presumptament van tindre lloc en les instal·lacions municipals, concretament en els despatxos
assignats als Grup Municipals es fa necessari crear una Comissió Informativa de caràcter especial
per a la investigació dels fets.
La dita Comissió tindrà un caràcter merament polític i informatiu que no substituïx en cap
cas a qualsevol possible procediment judicial que poguera existir.
L’article20.2 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, segons allò que
s’ha preceptuat en els articles 124 i ss., del ROF:
L’article120 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.
Estes Comissions s’extingixen automàticament una vegada que hagen dictaminat o
informat sobre l’assumpte que constituïx 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 de les mateixes, tenint en compte les regles següents:
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 distints 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 per mitjà d’un escrit
del Portaveu del mateix dirigit a l’Alcalde o President, i del que es donarà compte al Ple.
Podrà designar-se, de la mateixa manera, un suplent per cada titular.

Article 126.
1. Els dictàmens de les Comissions Informatives tenen caràcter preceptiu i no vinculant.
En virtut del que exposa.
El Ple, amb la deliberació prèvia en què es van produir diverses intervencions, que queden
reflectides en l’arxiu d’àudio annex a la present acta, que constituïx el Diari de Sessions, per
unanimitat acorda:
PRIMER.- Crear una Comissió Informativa Especial d’Investigació de la presumpta gravació en
Dependències Municipals.
SEGON.- La dita Comissió estarà presidida per l’Alcalde o Regidor en qui delegue i estarà
integrada pels Srs. Regidors dels distints Grups Municipals en forma proporcional, i els membres
concrets seran designats per cada Grup en el termini de deu dies des de l’adopció del present
acord, sense que siga necessària notificació o cap requeriment especial, tenint en compte la
presència de tots els grups en este Ple.
TERCER.- L’esmentada Comissió tindrà accés a tota la informació i documentació que es
requerisca i que estiga en poder de l’Ajuntament.
QUART.- La Comissió, a petició de qualsevol dels membres de la mateixa requerirà la presència
en les seues sessions de totes aquelles persones que puguen aportar informació respecte d’això
de l’assumpte objecte d’investigació. No vetant-se cap compareixença que qualsevol Grup Polític
vullga sol·licitar.
QUINT.- En la sessió constitutiva es fixarà el calendari de sessions de la Comissió el qual serà
com a mínim una sessió quinzenal.
Àudio: 01.mp3
Video: http://videople.es/22

2.- 6/2017/PGRU PROPOSTA De l’EQUIP DE GOVERN SOBRE LA CREACIÓ D’UNA
COMISSIÓ ESPECIAL D’INVESTIGACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA
VIÀRIA AMB L’EMPRESA ACCIONA SERVICIS URBANS SRL.
PROPOSTA D’ACORD SOBRE CREACIÓ COMISSIÓ ESPECIAL D’INVESTIGACIÓ SOBRE
L’EXECUCIÓ DELCONTRATO DE NETEJA VIÀRIA AMB L’EMPRESA ACCIONA SERVICIS
URBANS SRL.

En el Ple celebrat el dia 6 de febrer de 2017 un dels punts de l’orde del dia va ser "la
prorroga del contracte de gestió del servici públic de neteja viària ".

Durant el debat de l’esmentat punt per part del Grup Riba-roja Pot es va qüestionar el
destí de les aportacions de l’empresa amb càrrec a les campanyes de conscienciació efectuades
per l’anterior govern del Partit Popular.
Per part de la Portaveu del Partit Popular es va presentar en el dit Ple una moció
d’urgència in voce als efectes que s’aclarira este tema. No obstant això, la urgència de
l’esmentada moció no va ser aprovada.
És per això, que en atenció a les peticions d’ambdós grups i amb la finalitat de procedir a
efectuar una correcta liquidació del contracte (la qual ha quedat pendent en el Ple de data 6 de
febrer en què es va aprovar la pròrroga però deixant al marge la liquidació del mateix per la seua
complexitat) pareix convenient la constitució d’una Comissió Informativa de caràcter especial
d’Investigació que procedisca a l’estudi i esclariment de tota l’execució del contracte.
La dita Comissió tindrà un caràcter merament polític i informatiu que no substituïx en cap
cas a qualsevol possible procediment judicial que poguera existir.
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, segons allò que s’ha preceptuat en
els articles 124 i ss., del ROF:

L’article120 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.
Estes Comissions s’extingixen automàticament una vegada que hagen dictaminat o
informat sobre l’assumpte que constituïx 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 de les mateixes, tenint en compte les regles següents:
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 distints 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 per mitjà d’un escrit
del Portaveu del mateix dirigit a l’Alcalde o President, i del que es donarà compte al Ple.
Podrà designar-se, de la mateixa manera, un suplent per cada titular.
Article 126.

1. Els dictàmens de les Comissions Informatives tenen caràcter preceptiu i no vinculant.
En virtut del que exposa.
El Ple, amb la deliberació prèvia en què es van produir diverses intervencions, que queden
reflectides en l’arxiu d’àudio annex a la present acta, que constituïx el Diari de Sessions, per
unanimitat acorda:
PRIMER.- Crear una Comissió Informativa Especial d’Investigació de l’execució del contracte de
neteja viària amb l’empresa Acciona Servicis Urbans SRL.
SEGON.- La dita Comissió estarà presidida per l’Alcalde o Regidor en qui delegue i estarà
integrada pels Srs. Regidors dels distints Grups Municipals en forma proporcional, i els membres
concrets seran designats per cada Grup en el termini de deu dies des de l’adopció del present
acord, sense que siga necessària notificació o cap requeriment especial, tenint en compte la
presència de tots els grups en este Ple.
TERCER.- L’esmentada Comissió tindrà accés a tota la informació i documentació que es
requerisca i que estiga en poder de l’Ajuntament.
QUART.- La Comissió, a petició de qualsevol dels membres de la mateixa requerirà la presència
en les seues sessions de totes aquelles persones que puguen aportar informació respecte d’això
de l’assumpte objecte d’investigació. No vetant-se cap compareixença que qualsevol Grup Polític
vullga sol·licitar.
QUINT.- En la sessió constitutiva es fixarà el calendari de sessions de la Comissió el qual serà
com a mínim una sessió quinzenal.
Àudio: 02.mp3
Video: http://videople.es/23

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les 09:33
hores del mateix dia de la seua iniciació.

