ACTA SESSIÓ RDINARIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL dia 4 DE febrer DE 2013.
Lloc: Saló de plens de l’AJUNTAMENT
Data: 4 de febrer de 2013
Hora: 13:00
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENTE
EL SENYOR FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ
REGIDORS ASSISTENTS:
El senyor Salvador Silvestre Larrea
La senyora María Isabel Delgado Vila
La senyora María José Ruíz Esteban
El senyor Javier Moreno Coll
La senyora María Cristina Vázquez Tarazona
La senyora Beatriz Córcoles Navarro
El senyor José Vicente Tarazona Campos
El senyor José Luis Folgado Correa
La senyora Raquel Árgándoña López
El senyor Francisco José Ferrols Gimeno
El senyor Roberto Pascual Raga Gadea
La senyora Ana Luján Tarín
El senyor José Luis López Galdón
La senyora Silvia Guerrero Cánovas
El senyor José Angel Hernández Carrizosa
La senyora Raquel Orellano Gómez
La senyora Rafael Gómez Sánchez
La senyora Carmen Folgado Teresí
El senyor Rafael Gómez Muñoz
El senyor Bernat García Sevilla
Regidors/as absents:
cap
Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.
En vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló de Plens de
l’Ajuntament, el dia 4 de febrer de 2013 , sent les 13:30 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 el senyor Francisco Tarazona Zaragozá,
assistit de la Secretària senyora Nieves Barrachina Lemos.
Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes
consignats en l’Orde del Dia.

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Acta de fecha 3-12-2012
2. PART RESOLUTIVA
PROPOSTA D’ACORD
ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA.
COMISSIÓ INFORMATIVA, HISENDA, SANITAT I MITJANS DE COMUNICACIÓ.
PRIMER.- ACORDS QUE PROCEDISQUEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL
DE LA NOVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS, AIXÍ COM LA PRESTACIÓ DE
SERVICIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS.El Sr. Alcalde passa la paraula al Regidor d’Hisenda perquè done lectura a la Moció que
diu el següent:
PROPOSTA DE LES REGIDORIES D’ESPORTS I HISENDA
Des de finals del mes de desembre l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, hi ha
aperturado al públic les noves instal·lacions del CENTRE ESPORTIU LA MALLA.
En les dites instal·lacions esportives l’Ajuntament prestarà tant activitats que
anteriorment venia prestant en altres instal·lacions municipals, com a activitats noves que
anteriorment, per no tindre les degudes prestacions, l’Ajuntament de Riba-roja del Túria no
prestava.
Tots estos usos i servicis deuen finançar-se en virtut de l’adequada Taxa, i a tals efectes
s’ha elaborat pel corresponent Tècnic Municipal adscrit a l’àrea d’esports, els corresponents
informes, que valorats així mateix pel Departament Econòmic Municipal, estimen correctes i
ajustades a dret les propostes de Taxes establides per estes Regidories.
Sense perjuí que en el Pla d’Ajust que el 30 de març de 2012 va aprovar este
Ajuntament, derivat del RDL 4/2012 i RDL 7/2012, no s’incloïen expressament entre les seues
mesures la modificació de les taxes per activitats, servicis i usos esportius; les mesures de
contenció del gasto i en concret les mesures d’actualització de taxes en ell establides, obliguen
així mateix a aprovar una Ordenança Fiscal que, inclús sent deficitària en quant que totes i cada
una de les taxes proposades queden per davall del valor de mercat en els casos d’usos
d’instal·lacions i del cost de la seua prestació, en el cas de servicis i activitats cobrisca tots i cada
un dels servicis que actualment presta l’Ajuntament.
En virtut dels antecedents exposats, El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i
amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona,
Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot en contra dels Srs/as,
Raga, Luján, López, Guerreroo, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/sa Folgado i
Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís, va adoptar l’acord següent:
1º.- Aprovar la nova Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ús de les instal·lacions
esportives municipals, així com per prestació de servicis o realització d’activitats esportives
municipals, següent:

“2.33.-ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS, AIXÍ COM PER LA PRESTACIÓ DE
SERVICI VOS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
Article 1. FONAMENT LEGAL I OBJECTE.
Exercitant les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, 20 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat al que disposen els
articles 15 a 19 del citat Text refós; l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, establix la Taxa per la
prestació del servici o realització d’activitats esportives municipals, així com la Taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions esportives municipals.
Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
2.1. Les taxes aprovades per l’Ajuntament de Riba-roja del Túria per la prestació de
servicis, seran aplicables per la prestació de servicis i l’organització d’activitats, tant es
realitzen dins de les pròpies instal·lacions esportives municipals, com si es realitzen fora de les
mateixes, per esdeveniments i actes diversos, etc .
2.2. Les taxes aprovades per l’Ajuntament de Riba-roja del Túria per l’ús de les
instal·lacions esportives municipals, seran aplicables per la utilització privativa o
aprofitament especial de les instal·lacions esportives municipals, en la forma i termes regulats
en esta ordenança.
S’entendrà per instal·lacions esportives municipals les definides com a tals en el Reglament
d’Instal·lacions Esportives Municipals de Riba-roja del Túria.
2.3. Les Entitats Esportives que, sent representatives de l’esport en la localitat de
Riba-roja del Túria hagen subscrit un conveni d’ús amb l’Ajuntament de Riba-roja del Túria,
els serà aplicable les mateixa tarifes establides en esta Ordenança, si bé la liquidació i
pagament de les mateixes se subjectaren al que disposa l’apartat 2.5.
2.4. Les Entitats sense anime lucratiu, que per a la realització de determinades
activitats, siguen o no esportives, i que amb caràcter benèfic, social o cultural, hagen subscrit
un conveni d’ús amb l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, els serà aplicable les mateixa
tarifes establides en esta Ordenança, si bé la liquidació i pagament de les mateixes se
subjectaren al que disposa l’apartat 2.5.
2.5. Els Convenis a què es referixen els apartats 2.3 i 2.4, hauran de ser aprovats per
acord de la Junta de Govern Local, de forma individual per a cada cas, on s’establiran les
condicions i valoració de cada ús, així com la recaptació del mateix o bé per mitjà d’imputació
a Capitule IV de Pressupost de Gastos amb càrrec a la possible subvenció que estes entitats
puguen rebre de l’Ajuntament, o bé per mitjà d’ingrés directe en les arques municipals.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS.
Són subjectes passius d’esta Taxa i en conseqüència estan obligats al pagament, els
que es beneficien dels servicis que regula esta Ordenança, així com els que utilitzen de forma
privativa o s’aprofiten de manera especial de les instal·lacions esportives municipals.
Article 4. FET IMPOSABLE.
4.1.- Constituïx el fet imposable de la Taxa la prestació per l’Ajuntament de Riba-roja

del Túria, a través de les distintes instal·lacions esportives municipals dels servicis i activitats
esportives descrites en l’annex I de la present Ordenança Fiscal.
4.2.- Constituïx el fet imposable de la Taxa la utilització privativa o aprofitament
especial de les instal·lacions esportives municipals descrites en l’annex II de la present
Ordenança Fiscal.
Article 5. QUANTIA.
5.1.- Les quanties de les taxes regulades en esta ordenança per la prestació per
l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, a través de les distintes instal·lacions esportives
municipals dels servicis i activitats esportives, seran així mateix les descrites en l’annex I de la
present Ordenança Fiscal.
5.2.- Les quanties de les taxes regulades en esta ordenança per la utilització privativa
o aprofitament especial de les instal·lacions esportives municipals, seran així mateix les
descrites en l’annex II de la present Ordenança Fiscal.
5.3.- Als efectes regulats en esta Ordenança, tindran la consideració de
subjectes passius amb dret a TARIFA REDUÏDA, els següents:
a) Persones menors de 14 anys.
b) Persones que tinguen la condició de desempleats, o aquells econòmicament
dependents de desempleats sense cap altre ingrés.
c) Persones que tinguen la condició de pensionista i /o jubilat.
d) Les persones a qui afecte directament, el conveni o acord que l’Ajuntament
formalitze amb altres Administracions, entitats o organismes, i Carnet Jove.
e) Esportistes amb llicència federativa oficial per un club de Riba-roja del Túria.
f) Les abonades directament per servicis socials per als supòsits personals
per ella establits.
g) Les persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100.
h) Els abonats al Complex esportiu LA MALLA, respecte a les Taxa assenyalades en
l’annex I.
Les tarifes reduïdes, seran les establides en els annexos d’esta Ordenança amb
l’aplicació d’una reducció única i universal del 20%.
5.4.- L’aplicació de les tarifes reduïdes regulades en la present ordenança, se
subjectarà a les normes següents:
a) La prèvia acreditació pel peticionari de la concurrència dels requisits exigits en
cada cas i pels que resulte mereixedor de l’aplicació de la dita tarifa.
L’acreditació es realitzarà davant del personal de la instal·lació, per mitjà del
document expedit per les autoritats públiques que acredite l’edat de la persona o la seua
condició de desempleat etc…
b) En els casos d’ús d’una instal·lació esportiva que per la seua naturalesa o
característiques es duga a terme de forma col·lectiva, tots els usuaris hauran de reunir els
requisits establits per a ser beneficiari de la bonificació, aplicant-se en qualsevol altre cas la
tarifa ordinària. S’entén a estos efectes per ús col·lectiu, aquell que es du a terme per dos o més
persones.
S’exceptua del que establix el paràgraf anterior, les activitats incloses en la

programació anual d’activitats organitzades per l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, o per la
persona o entitat adjudicatària de la gestió, en els supòsits de gestió indirecta, o per una altra
persona o entitat degudament autoritzada per l’Ajuntament.
c) Sobre la taxa reduïda per la concurrència d’algun dels supòsits indicats, no es podrà
acumular una altra reducció, encara que en l’usuari concórreguen els requisits objectius o
subjectius previstos per a la seua aplicació. En cas de concurrència, l’usuari haurà d’optar per
l’aplicació d’una o altra, d’entre les distintes tarifes de què poguera beneficiar-se.
5.5.- El preu únic i unitari de la targeta d’usuari serà de 3,00.-Euros.
5.6.- Els utensilis necessaris i imprescindibles per a les activitats físiques en les
diverses instal·lacions, podran ser facilitades per la pròpia instal·lació, imputant a tals efectes
el seu cost d’adquisició.
5.7.- Tots i cada un de les quantitats regulades en esta Ordenança seran
incrementades en 1%, si el pagament de les mateixes es realitza a través de la TPV que a este
efecte es dispose en les Instal·lacions Esportives.
5.8.- L’impagament d’un rebut automàticament generara el bloqueig de la targeta
d’usuari amb la impossibilitat d’accedir a través de la mateixa, a tots i cada un dels servicis i
usos esportius municipals, sense perjuí de la recaptació en via executiva del rebut o quantitats
impagades.
Article 6. RÈGIM DELS BONS
6.1.- Tindran la consideració de Bons, als efectes regulats en esta Ordenança, aquells
que conferixen al titular del mateix, el dret a un número determinat d’usos per a una concreta
i determinada instal·lació esportiva, servici o activitat.
6.2.- Només, en els supòsits expressament establits, es podrà utilitzar un bo per a
diverses modalitats d’ús d’instal·lacions esportives, servicis o activitats.
6.3.- Els bons tenen caràcter personal, per la qual cosa el seu ús és intransferible.
6.4.- Els bons caduquen als 6 mesos des de l’adquisició, llevat que per causa
justificada degudament apreciada pels servicis tècnics municipals, s’interrompa la caducitat.
Article 7. RÈGIM D’ABONAMENTS
7.1.- Tindran la consideració d’Abonaments als efectes regulats en esta Ordenança,
aquells que conferisquen al titular del mateix, el dret a disfrutar del conjunt d’usos, servicis o
activitats, a tarifes determinades.
7.2.- Els abonaments tenen caràcter personal i intransferible.
7.3.- Els abonaments tindran la duració determinada establits en els mateixos.
Article 8. CRÈDIT.
8.1.- CRÈDIT DE LES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVICIS O
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS.
Les taxes regulades en esta ordenança relativa a la prestació de servicis o realització
d’activitats esportives municipals, es meriten i per tant naix l’obligació de contribuir, des del
mateix moment de la sol·licitud de la prestació del servici o realització d’activitat, o des del

moment de la formalització de la inscripció o reserva de plaça. En defecte de sol·licitud prèvia,
les taxes s’entendran meritades des que s’inicie per l’Administració la prestació del servici o
realització de l’activitat.
8.2.- CRÈDIT DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

PRIVATIVA

O

Les taxes regulades en esta ordenança relatives a la utilització privativa o
aprofitament especial de les instal·lacions esportives municipals, es meriten i per tant naix
l’obligació de contribuir, des del mateix moment de la sol·licitud d’ús de la instal·lació o espai
esportiu, o en el moment de l’entrada en la instal·lació esportiva municipal, en defecte de
sol·licitud prèvia.
8.3.- Meritada la Taxa (tant per la prestació d’un servici o per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local), i per tant nascuda l’obligació de contribuir,
esta no es veurà afectada pel desistiment del sol·licitant o la no utilització del servici, activitat
o instal·lació, no procedint la devolució d’ingressos realitzats, excepte en els supòsits
expressament regulats en esta ordenança.
Article 9.- NORMES DE GESTIÓ:
9.1.- Amb caràcter general, el pagament íntegre de les taxes s’haurà de realitzar amb
anterioritat a l’ús de la instal·lació, prestació del servici o realització de l’activitat, bé en les
taquilles del Complex Esportiu Municipal La MALLA, bé en els distints punts de venda que per
via telemàtica o electrònica haja pogut establir l’Ajuntament, així com en les entitats
financeres que a este efecte s’indiquen.
Les formes i mitjans de pagament seran els establits pel propi Ajuntament, sent
admissible únicament com a mitjans de pagament, les targetes portamonedes, les targetes de
crèdits, transferència i ingressos bancaris o altres mitjans que s’establisquen si és el cas per
l’Ajuntament, no admetent-se en cap cas el pagament en efectiu.
9.2.- En els casos d’activitats o servicis organitzats per l’Ajuntament, com ara
esdeveniments esportius, lligues,….etc, caldrà ajustar-se al que establisca de forma particular
per l’Ajuntament en les normes que regisquen la seua prestació.
9.3.- En el cas de reserves, per al pagament efectiu de les taxes se seguiran les normes
següents:
9.3.1.- Reserva per mitjà de personació en la instal·lació: El pagament de la taxa, o
descompte d’ús per al cas dels bons, serà simultani al moment en què es realitze la reserva.
9.3.2.- Reserva on line/Internet: El pagament de la taxa serà simultani al moment en
què es realitze la reserva, utilitzant a este efecte els mitjans de TPV virtual o altres que
establisquen per l’Ajuntament.
9.3.3.- Reserva per mitjà de telefonada només serà admissible per als que siguen
titulars de bo o targeta portamonedes); El pagament de la taxa serà simultani al moment en
què es realitze la reserva per mitjà de descompte de l’ús, a través del codi d’identificació o PIN
per a la reserva telefònica.
9.4.- No personació de l’usuari en les instal·lacions d’acord amb la reserva realitzada:
9.4.1.-Si l’usuari no es persona en la instal·lació, per a l’ús o realització de l’activitat
reservada, llevat que concórrega alguna de les causes que establix l’article 9.7 de les present
Ordenança, no procedirà la devolució de la taxa.
9.4.2.- Si la falta de personació té lloc, sense la justificació a què es referix l’apartat
anterior, fins a un màxim de tres vegades, l’usuari perdrà el dret a realitzar reserves en

qualsevol de les Instal·lacions Esportives Municipals i per a qualsevol dels servicis o activitats,
durant un termini 2 mesos.
A este efecte, l’Ajuntament de Riba-roja del Túria dictarà les instruccions oportunes
perquè totes les instal·lacions estiguen coordinades als efectes de cobrament de les taxes i de
pèrdua del dret d’un abonat per a realitzar reserves
9.5.- RESERVES D’USOS DE PAVELLONS COBERTS: En el cas concret de la reserva
per a l’ús integre de pavellons coberts, s’abonarà per anticipat al moment de l’ús el 20%,
pagament que s’efectuarà en el moment de realitzar la reserva. Si es renunciara a la reserva
efectuada, el sol·licitant tindrà dret a la devolució de la quantitat que en concepte de reserva
ha realitzat, sempre que la dita devolució se sol·licite expressament per registre d’entrada en
l’Ajuntament amb una antelació mínima de 15 dies naturals, a la data prevista d’ús. Una
vegada transcorregut el termini, no procedirà la devolució de la quantitat ingressada en
concepte de reserva.
9.6.- Les Taxes regulades en esta Ordenança, seran aplicables a les activitats
reservades amb independències de la data de realització de les mateixes, i de si, en el dit
moment la taxa ha patit variació respecte l’establida en el moment de la reserva; A tals efectes
reservat un ús o activitat i abonat el 20 %, si en la data de realització la taxa corresponent a
l’ús o activitat determinat ha patit variació respecte la vigent en el moment de la reserva,
s’aplicara en tot cas i sense cap excepció, el preu vigent en el moment de la reserva, amb
independència que este siga major o menor.
9.7.- SUPÒSITS DE devolució de la taxa:
9.7.1.- Amb caràcter general no procedirà la devolució de les taxes abonades.
9.7.2.- Excepcionalment, la devolució procedirà si la mateixa es fonamenta i troba la
seua justificació en algun dels supòsits següents:
-Inclemències del temps que impedisquen objectivament l’ús de la instal·lació
reservada en el moment en què vaja a realitzar-se l’ús o activitat.
A estos efectes, correspondrà al personal adscrit en cada moment a les Instal·lacions
esportives municipals, determinar en cada cas si les circumstàncies climatològiques
impedixen l’ús o realització de l’activitat.
-Activitats programades per l’Ajuntament de Riba-roja del Túria que per causes
alienes a l’usuari no puguen realitzar-se.
-Lesió (o malaltia) degudament justificada.
- Canvi de residència degudament justificat.
-Realització d’obres en les instal·lacions que impedisquen l’ús o realització de
l’activitat, així com altres motius aliens a l’usuari, com ara solapament de reserves, problemes
tècnics, falta de llum, ruptura d’algun element, impossibilitat de garantir la realització de
l’activitat de forma segura.
La devolució de les taxa es produirà en tots els casos per mitjà de recarrega de la
targeta portamonedes de l’usuari.
9.7.3.- Amb caràcter especial, per a cursos i la resta d’activitats esportives
programades, la devolució de les taxes satisfetes se subjecten a les normes següents:
-La sol·licitud de baixa o anul·lació es formalitzara per mitjà d’un escrit en les oficines
d’Administració de l’Àrea d’Esports.
-Si la sol·licitud de baixa o anul·lació es formalitzara abans de l’inici del curs o
activitat no es requerirà causa justificada per a la baixa; procedint la devolució del 100% de la
taxa si la baixa o anul·lació es produïx 5 dies naturals abans de l’inici del curset; si es produïx
3 dies naturals abans, es tornarà el 80%, i si es produïx amb menys de 3 dies abans de l’inici es
tornarà el 50%.
-Si la sol·licitud de baixa o anul·lació es formalitzara una vegada iniciat el curs o
activitat o el mateix dia del seu inici, no procedirà la devolució de la taxa llevat que per les
causes degudament justificades assenyalades en l’apartat 9.7.2; en estos casos es procedirà a

la devolució de la taxa, cobrant proporcionalment els mesos o sessions transcorreguts.
En les taxes per prestació de servici, i en els casos en què es produïsca una reposició de
saldo en la seua targeta portamonedes, l’usuari perdrà el seu dret a la reserva de plaça,
podent-se-li incloure en el primer lloc en la llista d’espera.
La devolució de les taxes es produirà en tots els casos per mitjà de recarrega de la
targeta portamonedes de l’usuari.
9.8.- Altes o sol·licituds formulades una vegada iniciada la prestació del servici o de
la realització de l’activitat:
Si l’usurari formula la seua sol·licitud d’alta una vegada incidisc la prestació del
servici o la realització de l’activitat la taxa a abonar es prorratejara de la manera següent:
9.8.1.- Activitats mensuals:
a) Si l’alta es formula en la primera quinzena del mes meritara el 100% de la
taxa.
b) Si l’alta es formula en la segona quinzena del mes meritara el 50% de la
taxa
9.8.2.- Cursos Trimestrals:
a) Si l’alta es formula una vegada iniciat el curs, però queden per realitzar el
70% o més de les sessions: es meritara el 100% de la taxa.
b) Si l’alta es formula una vegada iniciat el curs, però queden per realitzar
entre el 69% al 31% de les sessions: es meritara el 70% de la taxa.
c) Si l’alta es formula una vegada iniciat el curs, però queden per realitzar el
30% o menys: es meritara el 40% de la taxa.
9.9.- TARGETA MONEDERO; el saldo existent en la targeta portamonedes podrà
ser tornat a l’usuari en qualsevol moment; a tals efectes haurà de sol·licitar-ho per mitjà d’un
escrit a través del registre d’entrades de l’Ajuntament, acompanyat de la Fitxa de
manteniment de tercers degudament compliment als efectes de que es puga materialitzar la
devolució.
La sol·licitud de devolució del saldo existent suposarà de forma automàtica la retenció
del saldo existent per a la seua posterior devolució.
Article 10.- RECAPTACIÓ PER PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT.
De conformitat amb el que establix l’article 10 i 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, les taxa regulades en la present ordenança fiscal podran exigir-se pel
procediment administratiu de constrenyiment establit en la Llei General Tributària i
Reglament General de Recaptació.
Article 11.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Sobre els taxes establides, NO podran aplicar-se cap tipus benefici fiscal, excepte els
expressament establits en la present ordenança; per la que establixen tipus de tarifes reduïdes
en atenció al que disposa l’art. 24.4 TRLHL.
Article 12. SUPÒSITS DE NO SUJECCIÓN.
Als efectes regulats en esta Ordenança Fiscal, es consideren supòsits de No subjecció i
per tant no subjectes al pagament de les Taxes ací regulades, els següents supòsits, en atenció
a l’interés públic local que amb caràcter expresse se’ls concedix:
-La utilització de forma col·lectiva d’instal·lacions o espais per: Centres d’ensenyança,
públics o concertats, per al desenrotllament de l’assignatura d’Educació Física, en els termes

establits en el Reglament d’Instal·lacions Esportives Municipals de Riba-roja del Túria (Del dit
supòsit de no subjecció s’exclou l’ús de les piscines municipals que tributarà d’acord amb les
taxes d’esta ordenança, llevat que amb la sol·licitud prèvia expressa, es declare el seu interés
publique municipal per acord de la Junta de Govern Local).
-Activitats que tinguen com a objecte la promoció, foment, divulgació o pràctica de
qualsevol modalitat esportiva, organitzada i/o patrocinada per l’Ajuntament de Riba-roja del
Túria; a tals efectes haurà d’adoptar-se acord pertinent per la Junta de Govern Local.
-Cessió d’instal·lacions a partits polítics en els termes establits en la normativa
electoral.
Article 13é. INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions tributàries que es puguen cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’estes taxes es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu
en la Llei General Tributària i el seu Reglament de desplegament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA: INTERVENCIÓ PRIVADA EN LA
GESTIÓ DELS SERVICIS REGULATS EN LA PRESENT ORDENANÇA FISCAL;
REGEMEQUEN ACTUAL EN VIRTUT DE DF 58a. DE LA LLEI 2/2011 DE 4 DE
MARÇ.
En el supòsits que tant la gestió de servicis esportius ací descrits, com de les
instal·lacions esportives municipals, no es realitze directament pel propi Ajuntament sinó a
través d’una societat privada municipal, o per mitjà d’empresa privada a través d’un
contracte administratiu de gestió del servici, i d’acord amb la modificació que la Llei 2/2011 de
4 de març ha realitzat de l’art. 2.2 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, Llei General
Tributària; les contraprestacions ací regulades seran qualificades com a ingressos de dret
privat (tarifes) regulant-se per les seues pròpies normes i en concret pels plecs de
prescripcions que regulen la contractació i/o concessió del servici, i tot això d’acord amb la
interpretació que la Direcció General de Tributs ha manifestat respecte d’això per mitjà
d’informe de 26 de juliol de 2011
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
Els preus de matricula regulats en l’annex I de la present Ordenança serà aplicables a
partir de l’1 de setembre de 2013.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA I FINAL
La present ordenança substituïx a l’anterior en tots els seus termes, i començarà a
regir des de l’endemà de la seua publicació definitiva en el BOP, i romandrà vigent, sense
interrupció, fins que no s’acorde la seua modificació o derogació.
annex I TAXA SERVICIS - Complex Esportiu La Malla
Matrícula:
• Matrícula per a l’abonament BÀSIC: 25,00 €
• Matrícula per a l’abonament BÀSIC familiar 40,00 €
• Matrícula per a l’abonament PLUS: 35,00 €
• Matrícula per a l’abonament PLUS demà: 22,00 €
• Matrícula per a abonament PLUS familiar: 55,00 €

Abonaments BÀSICS. Preus mensuals:
• Abonament BÀSIC individual: 22,00 € (Per a majors de 14 anys)
• Abonament BÀSIC familiar: 34 € (3 membres)
o Per cada membre més de la unitat familiar que se sumix a l’abonament
familiar: 4,60 €
o El tercer i posteriors membres que s’incloguen hauran de tindre com a màxim
25 anys.
Abonaments PLUS. Preus mensuals:
• Abonament PLUS individual: 36,00 € (Per a majors de 14)
• Abonament PLUS individuals matins: 22,00 €
(De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00; dissabte de 8:00 a 14:00)
• Abonament PLUS familiar: 54,00 € (3 membres)
o Per cada membre més de la unitat familiar que se sumix a l’abonament
familiar: 7,00 €
o El tercer i posteriors membres que s’incloguen hauran de tindre com a màxim
25 anys.
Activitats dirigides. Preus mensuals
Aeróbic y similares
Aeróbic y similares
Aeróbic y similares
Pilates
Pilates
Pilates
Ciclo indoor
Ciclo indoor
Ciclo indoor

1 día a la semana
2 días a la semana
3 días a la semana
1 día a la semana
2 días a la semana
3 días a la semana
1 día a la semana
2 días a la semana
3 días a la semana

10,00 €/mes
19,00 €/mes
27,00 €/mes
12,00 €/mes
22,00 €/mes
32,00 €/mes
13,00 €/mes
24,00 €/mes
35,00 €/mes

Descomptes per acumulació de servicis. No acumulables entre si.
• Descompte per abonat BÀSIC: 60%
• Descompte per membres d’unitat familiar
o Per tindre un altre membre de la mateixa unitat familiar inscrit en
qualsevol activitat del complex 10%
o Per tindre 2 membres de la mateixa unitat familiar inscrits en qualsevol
activitat del complex 20%
o Per tindre 3 o més membres de la mateixa unitat familiar inscrits en
qualsevol activitat del complex 30%
Cursos trimestrals d’activitats aquàtiques. Preus trimestrals:
Chupetins 12-24 meses
Chupetins 24-36 meses
Chupetins 24-36 meses
Dofins 3-5 años
Dofins 3-5 años

1 día a la semana
1 día a la semana
2 días a la semana
1 día a la semana
2 días a la semana

40,50 €
40,50 €
75,00 €
40,50 €
75,00 €

Xiquets 6-12 años
Xiquets 6-12 años
Esport jove 13-16 años
Esport jove 13-16 años
Adults (Inici-Interm-Perfec)
Adults (Inici-Interm-Perfec)
Aquagym
Gent gran
Fitness
Fitness
Aquasalus
Futuras mamás

1 día a la semana
2 días a la semana
1 día a la semana
2 días a la semana
1 día a la semana
2 días a la semana
2 días a la semana
2 días a la semana
1 día a la semana
2 días a la semana
2 días a la semana
2 días a la semana

30,00 €
51,00 €
36,00 €
57,00 €
48,00 €
75,00 €
75,00 €
45,00 €
48,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €

Cursos intensivos de verano. Precios por curso:
Dofins 3-5 años
Xiquets 6-12 años
Adults (Inici-Interm-Perfec)
Gent gran
Fitness

14 sesiones
14 sesiones
14 sesiones
14 sesiones
14 sesiones

35,00 €
20,00 €
25,00 €
20,00 €
25,00 €

Descomptes per acumulació de servicis en activitats aquàtiques. No acumulables entre si.
*
Descuento per abonat BÀSIC, abonat PLUS, inscripció a activitats dirigides i
inscripció en un altre curs de natació: 30%
•
•
•
•
•
•

Perquè s’aplique el descompte per estar inscrit en activitats dirigides serà
necessari que la inscripció siga de mínim 2 dies/setmana.
Perquè s’aplique el descompte per estar inscrit en un altre curs de natació serà
necessari que ambdós siguen de mínim 2 dies/setmana. Aplicant-se el descompte
en el curs d’inferior taxa.
Descompte per membre d’unitat familiar
Per tindre un altre membre de la mateixa unitat familiar inscrit en qualsevol
activitat del complex 10%
Per tindre 2 membres de la mateixa unitat familiar inscrits en qualsevol activitat
del complex 20%
Per tindre 3 o més membres de la mateixa unitat familiar inscrits en qualsevol
activitat del complex 30%

*El dret als descomptes regulats en esta ordenança produiran efectes a partir del
rebut següent, siga mensual o trimestral; a aquell en què es concedisquen.
*El concepte “d’UNITAT FAMILIAR” als efectes regulats en esta Ordenança
s’entendrà per unitat familiar els col·lectius de persones que complisquen tots i cada un dels
requisits següents:
a) Estar integrats en el mateix Llibre de família; es justificara per mitjà de còpia del
mateix.
b) Conviure en la mateixa vivenda; es justificara per mitjà de certificat de

convivència.
ANNEX II: TAXA ÚS INSTAL·LACIONS
Complex esportiu La Malla
Entrada piscina
Bono 10 Entradas piscina
Entrada básica salas de fuerza y cardio
Bono 10 Entradas básicas (salas de fuerza y cardio)
Entrada general (salas de fuerza y cardio y piscina)
Bono 10 Entradas general (salas de fuerza y cardio y piscina)

3€
25,50 €
5,00 €
42,50 €
7,00 €
59,50 €

Es podrà accedir a una sessió d’activitats dirigides (a triar) amb l’adquisició d’una
entrada bàsica o una entrada general.
Campos de futbol municipals
Fútbol 11 - 1/2 Hora
Fútbol 11 – 1/2 Hora con luz artificial
Fútbol 7 - 1/2 Hora
Fútbol 7 - 1/2 Hora con luz artificial

20,00 €
30,00 €
10,00 €
15,00 €

Pavelló municipal
Pista transversal - 1/2 Hora
Pista completa - 1/2 Hora
Salas polivalentes - 1/2 Hora

6,00 €
12,50 €
6,00 €

Poliesportiu municipal
Pista polideportiva cubierta - ½ Hora
Pista polideportiva descubierta - 1/2 Hora con luz artificial
Pista polideportiva descubierta - 1/2 Hora
Pista frontón cubierta - ½ Hora
Tatami - 1/2 Hora
Pista tenis - 1/2 Hora con luz artificial
Pista tenis - 1/2 Hora
Pista pádel - 1/2 Hora con luz artificial
Pista pádel - 1/2 Hora
Trinquet municipal

10,00 €
6,00 €
5,00 €
3,00 €
6,00 €
2,50 €
1,50 €
5,00 €
4,00 €

1/2 Hora
1/2 Hora con luz artificial

1,50 €
2,50 €

Piscina Municipal d’estiu
Entrada piscina
Bono 10 Entradas piscina

2€
17,00 €

2- Aprovar els informes tècnics i estudi de costos que s’ajuntan a l’expedient de la
present Ordenança Fiscal.
3.- Sotmetre l’acord provisional a informació pública per un període de 30 dies hàbils
com a mínim, en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a
més en un diari dels de major difusió de la província. Si no s’haguera presentat reclamacions,
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins llavors provisional.
4.- Publicació de l’acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la Província, així com del text íntegre de l’ordenança, començant a aplicar-se a partir
del mes següent al del dia que es publique definitiva.
SEGON.- ACORDS QUE PROCEDISQUEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL,
VOL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL, PER
CAIXERS AUTOMÀTICS.El Sr. Alcalde passa la paraula al Regidor d’Hisenda perquè done lectura a la Moció que
diu el següent:
PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA
Amb la finalitat de regular les Taxes per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública o terrenys
d’ús públic local, per caixers automàtics d’entitats de depòsits o altres entitats financeres, el Ple
per unanimitat de tots els seus membres, va adoptar l’acord següent:
PRIMER: Aprovar l’ORDENANÇA següent:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO,
VUELO Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA O TERRENOS DE USO PÚBLICO
LOCAL, POR CAJEROS AUTOMÁTICOS
Capítulo 1 Fonament i Naturalesa
En exercici de la potestat tributària atorgada, amb caràcter general, per la Constitució, la
normativa reguladora del règim local, i la que, en particular, concedix respecte a les taxes la
normativa reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament establix la “Taxa per ocupació
del sòl, vol i subsòl de la via pública o terrenys d’ús públic local, per caixers automàtics”, que
es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten a les disposicions
contingudes en la citada normativa reguladora de les Hisendes Locals.

Capítulo 2 Fet Imposable
Constituïx el fet imposable de la present taxa la utilització privativa o aprofitament especial
dels terrenys de domini públic local, encara que es porte a efecte sense la preceptiva llicència o
concessió, derivada de:
La instal·lació de caixers automàtics en fatxades per entitats de depòsits o altres entitats
financeres, de manera que el servici siga prestat a l’usuari des de la via pública o part d’ella.
La instal·lació de caixers automàtics en la via pública o terrenys municipals per entitats de
depòsits o altres entitats financeres.
Capítulo 3 Subjectes Passius
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així com
les Entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que siguen:
Els titulars de les respectives llicències.
Qui efectivament ocupen el sòl, vol o subsòl de la via pública o terrenys d’ús públic o en el
profit del qual redunden les instal·lacions.
Capítulo 4 Responsables
Respondran solidària o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques o jurídiques que es referixen la normativa tributària.
Capítulo 5 Base imposable, tipus de gravamen i quota tributària
De conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de les Hisendes Locals, serà
aplicable les tarifes següents:
Per cada metre quadrat d’ocupació de la via pública: La quota tributària es determinarà
aplicant sobre la base imposable un tipus de gravamen del 6%.
•
Base imposable mensual: M*(VC/RM)*(D/365)
•
Tipus de gravamen: 6%
•
Quota tributària resultant: BI*tg= M*(VC/RM)*(D/365)*0.06
On:
M: metres quadrats d’especial d’intensitat d’ús per caixer, el mínim de tributació
equivaldrà a DOS m2.VC: valor cadastral mig per carrers contingut en la base imposable de l’IBI dels
locals on s’ubica el caixer automàtic o dels locals on es troba ubicada l’entitat
financera ama del caixer automàtic.
RM:
coeficient de rectificació de mercat cadastral, el seu valor equivalent és
del 0,5.
D:
número de DIES d’ocupació de la via pública en períodes ANUALS.
Notes comunes a la quota tributària:
•
Supòsit núm. 1. Per a la instal·lació de caixers automàtics en fatxades per entitats de
depòsits o altres entitats financeres, de manera que el servici siga prestat a l’usuari des de la
via pública totalment o parcialment, fet imposable contingut en l’article 2.a de la present
ordenança, s’entén que l’aprofitament especial mínim a tributar serà de DOS metres quadrats

de via pública, tot això sense perjuí que els subjectes passius sol·liciten una major superfície
d’especial intensitat d’ús del sòl de la via pública.
•
Supòsit núm. 2. Per a la instal·lació de caixers automàtics en la via pública o terrenys
municipals per entitats de depòsits o altres entitats financeres, fet imposable contingut en
l’article 2.b de la present ordenança, s’entén que l’aprofitament especial mínim a tributar serà
de la totalitat de la superfície ocupada pel caixer automàtic, més dos metres quadrats de via
pública si es donara a més el supòsit núm. 1 definit anteriorment, tot això sense perjuí que els
subjectes passius sol·liciten una major superfície d’especial intensitat d’ús del sòl de la via
pública.
Capítulo 6 Exempcions, reduccions i la resta de beneficis
De conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de les Hisendes Locals, no podran
reconéixer-se altres beneficis fiscals, per a la determinació del deute tributari que els subjectes
passius hagen de satisfer per esta Taxa que els expressament previstos en les normes amb rang
de Llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacions
Capítulo 7 Període Impositiu i rèdit
El període impositiu coincidix amb l’any natural, excepte quan es tracte d’inici o cessament en
l’aprofitament especial del domini públic, i en este cas el dit període es prorratejarà per
trimestres naturals.
Tractant-se d’autoritzacions que es troben atorgades i vigents a l’inici de cada any natural, el
rèdit de la taxa es produirà l’1 de gener del corresponent any.
Capítulo 8 Normes de gestió

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. En supòsits de concessions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament naix en el

3.
4.
5.
6.

moment de sol·licitar la corresponent llicència. A estos efectes, junt amb la sol·licitud
s’acompanyarà declaració detallada de les instal·lacions així com el justificant del
pagament.
En el Supòsit de concessions ja autoritzades, es notificarà col·lectivament la taxa per mitjà
d’exposició al públic del Padró en el tauler d’anuncis durant quinze dies, sent el termini de
pagament en període voluntari de dos mesos des de la seua aprovació definitiva.
Una vegada autoritzat l’aprofitament, s’entendrà prorrogat fins que no es presente la
declaració de baixa pels interessats, que produiran efectes a partir del trimestre natural
següent al de la sol·licitud.
Quan no s’autoritzara l’aprofitament especial, o el mateix no resultara possible per causes
no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Les altes i baixes es prorratejaren per trimestres, mentres les altes produïxen efectes en el
trimestre en què es produïxen o sol·liciten, les baixes produïxen efectes a partir del
trimestre següent a aquell en què se sol·liciten formalment.

Tot això sense perjuí del que establix la Disposició transitòria de la present Ordenança
Fiscal.
Capítulo 9 Infraccions i sancions tributàries
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la normativa
tributària vigent i la resta de disposicions que la despleguen i la complementen.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.El primer rèdit del fet imposable previst en esta Ordenança es produirà el primer dia del
trimestre natural immediat següent a la publicació definitiva de l’Ordenança en el Butlletí
Oficial de la Província. Sense perjuí de l’obligació dels subjectes passius de presentar en el
termini d’1 mes des de l’entrada en vigor de la mateixa, la corresponent autoliquidació,
l’Administració Municipal realitzarà d’ofici una llista cobradora inicial de la Taxa i notificarà als
interessats les liquidacions corresponents a la part proporcional d’ocupació del dit exercici.
La liquidació a què es referix la present Disposició transitòria, es considerarà com a primera
liquidació als efectes de la inclusió dels interessats/subjectes passius en el padró corresponent a
esta taxa, encara que no s’haguera sol·licitat l’autorització a què es referix l’article 8 de la
present Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
1. En el no previst específicament en esta Ordenança, regiran les normes de l’Ordenança
Fiscal General i les disposicions que, si és el cas, es dicten per a la seua aplicació.
2. La present ordenança, entrarà en vigor i serà aplicable l’endemà de la publicació de l’acord
definitiu en el Butlletí Oficial de la Província, seguint en vigor fins que s’acorde la seua
derogació o modificació expresses.”
El Ple per unanimitat de tots els seus membres, va adoptar el següent acord :
1.-Aprovació provisional l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del Domini Públic Local, per Caixers automàtics.
2- Aprovar els informes tècnics i estudi de costos que s’ajuntan a l’expedient de la
present Ordenança Fiscal.
2- Aprovar l’estudi de costos que s’ajuntan a l’expedient de la present Ordenança Fiscal.
3- Sotmetre l’acord provisional a informació pública per un període de 30 dies hàbils
com a mínim, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a
més en un diari dels de major difusió de la província. Si no s’hagueres presentat reclamacions,
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins llavors provisional.
4.- Publicació de l’acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la Província, així com del text íntegre de l’Ordenança, començant a aplicar-se a partir
de l’endemà al de la seua publicació definitiva.
TERCER.- ACORDS QUE PROCEDISQUEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL
DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER PRESTACIÓ DEL SERVICI D’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PRIMER
CICLE.El Sr. Alcalde passa la paraula al Regidor d’Hisenda perquè de lectura a la Moció que
diu el següent:
PROPOSTA DE LES REGIDORIES D’EDUCACIÓ I HISENDA
Des del curs escolar 2011-2012 l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, presta els Servicis
d’Educació Infantil finançat en virtut de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació
d’estos servicis aprovada per acord plenari de 14 de juliol de 2011, i publicació definitiva en el
BOP de 13 de setembre de 2011.

Sense perjuí de les Tarifes establides en l’art. 5 de l’esmentada Ordenança, la mateixa en
el seu art. 6 conté una sèrie de bonificacions que en determinats supòsits aconseguixen fins al
100 % de la taxa establida.
En 30 de març de 2012 l’Ajuntament de Riba-roja del Túria va aprovar el Pla d’Ajust
derivat del RDL 4/2012 i RDL 7/2012; entre les mesures incloses en el mateix s’establien les
reduccions en la bonificacions genèriques que es contenien en l’Ordenança Fiscal Reguladora de
la Taxa per la prestació del servici d’Escola Infantil Municipal primer cicle, que en alguns casos
aconseguien fins al 100% de la Taxa establida.
L’obligació inclosa en el citat Pla, d’adoptar mesures que ajuden al sosteniment del
gasto publique, imposen la necessitat d’adoptar mesures respecte d’això; això unit a la voluntat
municipal d’esta Corporació de mantindre la qualitat en la prestació del mateix fent-ho amb
això sostenible en un futur, porten a la necessitat d’adoptar la proposta de reestablir lloes tarifes
i reduir les bonificacions contingudes en l’ordenança fiscal vigent, sense amb això es manté
l’equilibri financer en compliment de l’art. 24.2 TRLHL.
En virtut dels antecedents exposats, El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i
amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona,
Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb l’abstenció dels Srs/as,
Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els Srs/sa Folgado i
Gómez d’EUPV i amb el vot en contra del Sr. García de Coalició Compromís, va adoptar
l’acord següent:
1º.- Aprovar la Modificació dels art. 5 i 6 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa
per la prestació del servici d’Escola infantil Municipal primer cicle, que quedaran redactats de la
manera següent:
“Article 5t - 1. La quantia de les Taxes regulades en esta Ordenança serà la fixada en les tarifes
contingudes en l’apartat següent, para cada un dels distints servicis o activitats.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
A) Servicis ordinaris:
-Matrícula
60,00 €
-Mensualitat (ensenyança-aprenentatge) en horari de 9’00 a 13’00 i de 15’00 a 17’00
(curs escolar):
250,00 €
B) Servici extraordinaris:
B.1.- Ensenyança:
-Mensualitat (ensenyança-aprenentatge) en horari de 9’00 a 13’00 i de 15’00 a 17’00
(mensualitat de juliol):
60,00 €
-Mensualitat (ensenyança-aprenentatge) en horari anterior a 9,00 (de 7,30 a 9):
20,00 €
-Mensualitat (ensenyança-aprenentatge) en horari posterior a 17,00:
20,00 €
-Mensualitat (ensenyança-aprenentatge) en horari anterior a 9,00 (de 7,30 a 9) i
posterior a 17,00:
30,00 €

B.2.- Menjador:
Dia (servici eventual):
Dia (servici regular):

4,00€
3,50€

S’entendrà per servici regular aquell que es preste amb una periodicitat mínima de 10
servicis al mes (computant-se únicament els mesos ordinaris), llevat que per causa major
degudament justificada s’admeta expressament pel centre.
L’import de 3,50€ corresponents al servici regular de menjador per dia, s’aplicara amb
independència que s’abonen els dies en què efectivament s’ha rebut el servici de menjador.
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Article 6t - S’establixen les bonificacions següents:
1º.- No es reconeixen beneficis fiscals alguns pels servicis extraordinaris, ni en la
matricula.
2º.- En els servicis ordinaris s’establixen les següents bonificacions distingint:
6.2.1.- En tant es mantinga per la Generalitat Valenciana la Subvenció del Bono
Infantil:
En els servicis ordinaris corresponents a la Mensualitat (ensenyança-aprenentatge) en
horari de 9’00 a 13’00 i de 15’00 a 17’00 (curs escolar), i en el cas que els usuaris del servici no
reben ajuda de la Generalitat Valenciana per causa no imputable als mateixos, o que esta no
abast el 100% de la taxa, es concedirà les següents bonificacions per part de l’Ajuntament:
a) Amb caràcter general: 80% de la taxa pel dit servici.
b) Amb caràcter especial; si l’usuari no percep ajuda de la Generalitat per causa
imputable al mateix: no s’establix cap tipus de bonificació.
S’entendrà que l’usuari no percep ajuda de la Generalitat per causa imputable al mateix, quan
tal ajuda no haguera pogut ser tramitada per l’Ajuntament com a conseqüència de la no
aportació per l’usuari de la documentació requerida per la Generalitat en l’Orde reguladora de
les esmentades ajudes (fotocòpia confrontada de la pàgina del llibre de família on conste inscrit
l’alumne o qualsevol altre document que poguera ser exigit).
c) Amb caràcter especial i a partir de 2 germans matriculats en l’Escola Infantil i si tots
ells pertanyen a una mateixa unitat familiar (entenent com a tal les persones que convisquen en
un mateix sostre) s’aplicaren les següents bonificacions als conceptes de mensualitat:
2 Germans: 10% a cada germà.
Més de 2 germans: 15% a cada germà.
Els requisits exigits per a aplicar esta bonificació s’hauran d’acreditar per mitjà de
documentació oficial.

6.2.2.- En el supòsit que la Generalitat Valenciana elimine la subvenció del
Bono Infantil, i per als servicis ordinaris corresponents a la Mensualitat (ensenyançaaprenentatge) en horari de 9’00 a 13’00 i de 15’00 a 17’00 (curs escolar), es concedirà
les següents bonificacions per part de l’Ajuntament:
a) Amb caràcter general:
Per a xiquets de 0 a 1 any: el 52 % de la taxa pel dit servici.
Per a xiquets d’1 a 2 anys: el 60 % de la taxa pel dit servici.
Per a xiquets de 2 a 3 anys: el 68 % de la taxa pel dit servici.
b) Amb caràcter especial i a partir de 2 germans matriculats en l’Escola Infantil i si tots
ells pertanyen a una mateixa unitat familiar (entenent com a tal les persones que convisquen en
un mateix sostre) s’aplicaren les següents bonificacions als conceptes de mensualitat:
2 Germans: 10% a cada germà.
Més de 2 germans: 15% a cada germà.
Els requisits exigits per a aplicar esta bonificació s’hauran d’acreditar per mitjà de
documentació oficial.”
2- Aprovar l’estudi de costos que s’ajunta a l’expedient de la present Ordenança Fiscal.
3- Sotmetre l’acord provisional a informació pública per un període de 30 dies hàbils
com a mínim, en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a
més en un diari dels de major difusió de la província. Si no s’hagueres presentat reclamacions,
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins llavors provisional.
4.- Publicació de l’acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la Província, així com del text íntegre de l’ordenança, començant a aplicar-se a partir
del mes següent al del dia que es publique definitiva.
QUART.- ACORDS QUE PROCEDISQUEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE
LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DEL SERVICI D’ESCOLA D’ESTIU.El Sr. Alcalde passa la paraula al Regidor d’Hisenda perquè de lectura a la Moció que
diu el següent:
PROPOSTA DE LES REGIDORIES D’EDUCACIÓ I HISENDA
Des del curs escolar 2000 l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, presta els Servicis
d’Escola d’Estiu, este servici finança des de l’1 de gener de 2004, en virtut de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la Taxa per prestació d’estos servicis d’Escola d’estiu aprovada per acord plenari
de 13 DE NOVEMBRE DE 2003.
Vistes les tarifes establides en l’art. 3 de l’esmentada Ordenança Fiscal, i atenent que el
30 de març de 2012 l’Ajuntament de Riba-roja del Túria va aprovar el Pla d’Ajust derivat del
RDL 4/2012 i RDL 7/2012; entre les mesures del qual, s’incloïen les d’incrementar les dites
tarifes actualitzant així mateix les taxes establides per servicis de menjador.
Vista l’obligació inclosa en el citat Pla; que implica l’adoptar mesures que ajuden al

sosteniment del gasto publique, s’imposa la necessitat d’adoptar mesures respecte d’això; això
unit a la voluntat municipal d’esta Corporació de mantindre la qualitat en la prestació del
mateix fent-ho amb això sostenible en un fututo, porten a la necessitat d’adoptar la proposta de
reestablir les tarifes contingudes en l’ordenança fiscal vigent, sense amb això es manté
l’equilibri financer en compliment de l’art. 24.2 TRLHL.
En virtut dels antecedents exposats, El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i
amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona,
Córcoles, Folgado, Argandoña, del PP Sr. García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde i amb
l’abstenció e els Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE, i
amb el vot en contra dels Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV , va adoptar l’acord següent:
1º.- Aprovar la Modificació de l’art. 3 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la
prestació del Servici d’Escola d’Estiu, que quedaran redactats de la manera següent:
Article 3: La quantia que correspon abonar per la prestació de cada un dels servicis
a què es referix esta Ordenança es determinara segons quantia i elements que s’indiquen en
l’epígraf següent:
A) SERVICI D’ESCOLA D’ESTIU
Mensualitat:
Quinzena:
B) SERVICI DE MENJADOR

100,00.-Euros.
65,00.-Euros.

Dia (servici eventual):
4,00.-Euros.
Dia (en mensualitat completa) 3,80.-Euros.
L’importde 3,80. Euros-Euros corresponents al servici de menjador per dia en mensualitat
completa, s’aplicara amb independència que s’abonen els dies en què efectivament s’ha rebut
el servici de menjador.
2- Aprovar l’estudi de costos que s’ajunta a l’expedient de la present Ordenança Fiscal.
3- Sotmetre l’acord provisional a informació pública per un període de 30 dies hàbils
com a mínim, en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a
més en un diari dels de major difusió de la província. Si no s’hagueres presentat reclamacions,
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins llavors provisional.
4.- Publicació de l’acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la Província, així com del text íntegre de l’ordenança, començant a aplicar-se a partir
del mes següent al del dia que es publique definitiva.
QUINT. ACORDS QUE PROCEDISQUEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE
LA NOVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ
DEL SERVICI, MUNICIPAL DE TRANSPORT EN ESCOLA INFANTIL “RIU
TÚRIA”, PRIMER CICLE I EN ESCOLA D’ESTIU.El Sr. Alcalde passa la paraula a la portaveu d’EUPV perquè de lectura a la Moció que
diu el següent:
PROPOSTA DE LES REGIDORIES D’EDUCACIÓ I HISENDA

Des del passat mes d’Octubre l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, finança el Servici
Municipal de Transport de l’Escola Infantil en virtut de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per prestació d’estos servicis aprovada per acord plenari de 30 de juliol de 2012, i publicació
definitiva en el BOP de 2 d’octubre de 2012.
En 30 de març de 2012 l’Ajuntament de Riba-roja del Túria va aprovar el Pla d’Ajust
derivat del RDL 4/2012 i RDL 7/2012; entre les mesures incloses en la mateixa s’establia una
proposta per a modificar entre altres les Ordenances Fiscals reguladores de la taxa per servici
d’escola d’estiu i escola infantil, incloent-hi en la primera d’elles, majors imports per als usuaris
que sol·liciten servici amb trasporte.
Analitzada la dita possibilitat, per l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament s’informa de la
conveniència de regular l’increment de la dita taxa, no en l’ordenança d’escoles infantils, sinó en
la pròpia ordenança municipal, atés que el fet imposable de l’esmentada taxa es trobaria
justificada i mes acord en l’esmentada norma que expressament regula la prestació del servici
de trasporte.
L’obligació inclosa en el citat Pla, d’adoptar mesures que ajuden al sosteniment del
gasto publique, imposen la necessitat d’adoptar mesures respecte d’això; això unit a la voluntat
municipal d’esta Corporació de mantindre la qualitat en la prestació del mateix fent-ho amb
això sostenible en un fututo, porten a la necessitat d’adoptar la proposta de reestablir
l’esmentada ordenança, incloent-hi entre les tarifes el servici de trasporte per a escola d’estiu
durant la mensualitat de juliol.
En virtut dels antecedents exposats, El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i
amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona,
Córcoles, Folgado, Ferriols, Argandoña, del PP i Sr. Alcalde i amb l’abstenció de dels Srs/as,
Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE, Sr. García de Coalició
Compromís, i amb el vot en contra dels Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i va adoptar l’acord
següent:
1º.- Aprovar la nova Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del servici
municipal de transport en Escola d’Educació Infantil municipal Riu Túria de primer cicle i en
escola d’estiu, següent:
“…
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVICI
MUNICIPAL DE TRANSPORT EN ESCOLA INFANTIL “RIU TÚRIA”, PRIMER CICLE I EN
ESCOLA D’ESTIU.
DISPOSICIÓ PRELIMINAR
Articule 1.- Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladores de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament
establix la Taxa per prestació del servici municipal de transport en Escola d’Educació Infantil
municipal Riu Túria de primer cicle i en escola d’estiu, que es regirà per la present Ordenança
Fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l’article 57 Reial Decret Legislatiu 2/2004.
FET IMPOSABLE

Article 2n - Constituïx el fet imposable de la Taxa, la prestació per part de
l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, del servici públic municipal de transport en Escola
d’Educació Infantil Municipal Riu Túria de primer cicle durant el curs escolar setembre a juny,
així com el servici de trasporte del mes de juliol en l’Escola d’Estiu.
SUBJECTE PASSIU
Article 3r - Són subjectes passius de la present Taxa en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, Llei General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o
afectades pel servici municipal de transport en Escola d’Educació Infantil municipal de primer
cicle, de conformitat amb el que establix l’art 20.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
RESPONSABLES
Article 4t.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques que es referixen els articles 42 i 43 de la Llei General
Tributària.
BASES I TARIFES
Article 5t - 1. La quantia de les Taxes regulades en esta Ordenança serà la fixada en
les tarifes contingudes en l’apartat següent, para cada un dels distints servicis o activitats.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
a. Servicis de Trasporte Escolar en Escola d’Educació Infantil Municipal Riu Túria
de primer cicle durant el curs escolar setembre a juliol:
BONO
MENSUAL:

…………………..25,00.-Euros.

BONO
ANUAL:

…………………..275,00.-Euros.

b. Servicis de Trasporte Escolar en Escola d’Estiu durant el mes de juliol:
BONO
MENSUAL:
…………………..50,00.-Euros.
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Article 6t - S’establixen les bonificacions següents:
1º.- No es reconeixen beneficis fiscals alguns pels servicis en ella regulats.
RÈDIT I OBLIGACIÓ AL PAGAMENT
Article 7m - L’obligació de pagar les Taxes regulades en esta Ordenança, i el rèdit de
les mateixes naix en general des que s’inicie la prestació del servici o la realització de l’activitat,
havent de fer efectiu d’acord amb les següents normes de gestió.

Les taxes previstes en esta Ordenança se satisfaran de la manera següent:
7.1.- L’import de la taxa s’establix amb caràcter mensual i/o anual i és irreductible pel dit
període, amb independència de l’ús que durant la mensualitat i/o anualitat meritada es realitze.
NORMES DE GESTIÓ
Article 8.La sol·licitud de recepció del servici municipal de transport en EEII i Escola d’Estiu mes
de juliol, es podrà realitzar:
A) En el propi moment de formalització de la matricula anual.
B) Amb posterioritat, per mitjà d’un escrit presentat en el propi Centre Escolar.
Les sol·licituds han d’estar degudament formalitzades i acompanyades de la
documentació justificativa que en tot cas s’indique pel Centre Escolar, sent requisit dispensable
la domiciliació bancària degudament omplida i/o si és el cas l’autorització per a cobrament en el
mateix compte corrent que l’assenyalada per a mensualitat de l’EEII o Escola d’Estiu mes de
juliol.
S’establix com a formes de pagament les següents:
1.- Pagament únic en el compte corrent a este efecte indicada per l’Ajuntament,
corresponent a la totalitat del servici de trasporte del curs escolar complet.
2.- Domiciliació bancària, i en este cas l’import anual es carregara prorratejat per
mensualitats.
Article 9.- Altes, baixes i renúncies.
9.1.- Les sol·licituds d’alta que es presenten en el moment de formalitzar la matrícula
del curs escolar, es presentaren en el propi Centre Escolar; mentres que les sol·licituds d’alta,
que es formulen després del dit moment, es formalitzaren per mitjà d’un escrit presentat en el
Registre d’Entrada de l’Ajuntament.
Serà requisit indispensable perquè el sol·licitant cause alta:
a) Que formule la sol·licitud en el propi centre escolar o Registre d’Entrada de
l’Ajuntament, segons el moment en què es formulen, degudament acompanyada de
la documentació assenyalada en l’article anterior.
b) Que existisca plaça vacant en el servici de transport.
Les altes, produiran efecte una vegada estimades les mateixes per part de l’Ajuntament;
prèvia comprovació de la documentació presentada i l’existència de vacants, i meritaren la taxa
de la mensualitat completa en què s’inicie la prestació del servici.
9.2.- En tot cas i sense cap excepció, les sol·licituds de baixa o renúncia a la recepció del
servici, es formalitzaren per mitjà d’un escrit presentat en el Registre d’Entrada de
l’Ajuntament.
Les baixes, produiran efecte a partir del mes següent a què es presenten, amb
independència del dia de la mensualitat en què es formulen, així per exemple formulat escrit de

baixa en el Registre d’Entrada el dia 1 de febrer, la mateixa serà efectiva a partir del mes de
març.
ARTICLE 10.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS I CANCEL·LACIÓ DE PAGAMENTS
DOMICILIATS, EN CAS DE BAIXES I RENÚNCIES.
10.1.- Les altes i baixes causaren efectes mensuals, per la qual cosa no es produiran
prorratejos per períodes inferiors al mes.
10.2.- PAGAMENT ANUAL: MEDIEN-TE INGRÉS EN COMPTE CORRENT
MUNICIPAL.
En el cas que el sol·licitant de la baixa haguera abonat el servici per mitjà d’esta
modalitat de pagament, es prorratejara la mateixa de forma mensual, procedint-se a la
devolució de les mensualitats que corresponguen.
Als efectes tributaris la devolució serà considerada com a INGRÉS DEGUT, subjectantse per a la seua devolució als terminis i condicions assenyalats en l’art 31 de la Llei 58/2003 de
17 de desembre, Llei General Tributària.
10.3.- PAGAMENT MENSUAL: PER MITJÀ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
En el cas que el sol·licitant de la baixa haguera abonat el servici per mitjà d’esta
modalitat de pagament, es procedirà a cancel·lar la domiciliació, a partir del mes següent al de
la seua sol·licitud.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 11.En matèria d’infraccions contra el que disposa la present Ordenança i les seues
corresponents sancions, s’estaran al que disposa la Llei General Tributària i disposicions que la
complementen i desenrotllen.
Article 12.Els deutes derivades de l’aplicació d’estes normes podran exigir-se pel procediment
administratiu de constrenyiment.
Sense perjuí d’això, l’impagament de dos mensualitats d’esta taxa, donarà lloc a la baixa
immediata en el servici.
Article 13.En el no regulat en estes normes, serà aplicable les disposicions generals sobre gestió,
liquidació i recaptació de tributs i restants ingressos de dret públic.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present Ordenança substituïx a l’anterior en tots els seus termes.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el mes següent de la seua publicació integra en el Butlletí
Oficial de la Província de València, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació
expressa.”

2- Aprovar l’estudi de costos que s’ajunta a l’expedient de la present Ordenança Fiscal.
3- Sotmetre l’acord provisional a informació pública per un període de 30 dies hàbils
com a mínim, en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a
més en un diari dels de major difusió de la província. Si no s’hagueres presentat reclamacions,
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins llavors provisional.
4.- Publicació de l’acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la Província, així com del text íntegre de l’ordenança, començant a aplicar-se a partir
del mes següent al del dia que es publique definitiva.
3. PROPOSICIONS
ASSUMPTES DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, SANITAT I MITJANS DE COMUNICACIÓ
6º MOCIÓ EUPV “EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA”.El Sr. Alcalde passa la paraula a la portaveu d’EUPV perquè de lectura a la Moció que
diu el següent:
En/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d’Esquerra Unida
en l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, i a l’empar del que estableix la normativa aplicable,
eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el Ple del dia 17 de maig de 2012 s’aprovà el Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril,
“de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i seguretat de les seues prestacions”.
Aquest Reial Decret-llei ha suposat un canvi significatiu en la concepció de l’atenció
sanitària i s’ha portat a cap sense cap debat previ no sols en el Parlament sinó també amb
entitats professionals i socials en aquest camp.
En el Capítol I, concretament en l’article primer, s’estableixen les condicions per accedir
el “dret a l’assistència sanitària en Espanya”, unes condicions que estan en vigor des de l’1 de
setembre i que restringeixen el dret a múltiples col·lectius com:
•
•
•

Persones amb nacionalitat, major de 26 anys residents en Espanya que mai han
estat en situació d’alta o assimilada l’alta en el Sistema de Seguritat Social.
Persones amb nacionalitat dels països membres de la Unió Europea, de l’Espai
Econòmic Europeu o de Suïssa que no disposen de certificat de residència en
Espanya i/o no poden acreditar la seua situació d’atur involuntari.
Estrangers nacionals de països tercers que no disposen d’autorització de residència
en Espanya.

Per aquest últim col·lectiu, xifrat en unes 150.000 persones, el Reial Decret preveu
únicament l’atenció sanitària d’urgències (menys en el cas de dones en procés de gestació i els
menors) com únic supòsit d’assistència mèdica, tornant a una concepció restrictiva que no
aporta cap valor social i que s’eradica l’any 2000 amb la Llei Orgànica d’Estrangeria 4/2000.

Aquesta situació, suposa un pas enrere mencionat i, en la pràctica, a més a més d’un
canvi en la concepció d’universalitat en l’accés a la salut pública, una vulneració del principi
d’equitat que guiava fins al moment les polítiques de sanitat d’aquest país. Aquesta situació pot
provocar no sols el col·lapse de les zones d’urgència dels hospitals espanyols, augmentant
“paradoxalment” els costos en l’atenció sanitària a la població, sinó també dividir a la societat
en ciutadans de plens drets i ciutadans sense drets.
Així mateixa, la proposta de l’atenció d’aquestes persones mitjançant convenis entre les
Comunitats Autònomes i ONG segueix vulnerant la vocació d’universalitat del nostre sistema
sanitari i no faria sin aprofundir en la bretxa abans senyalada creant sistemes d’atenció
sanitàries paral·leles.
Per tot allò exposa’t anteriorment, el Grup Municipal d’EU a Riba-roja de Túria,
proposa per al seu debat i aprovació els següents ACORDS:
1. Des de l’Ajuntament de Riba-roja manifestem la nostra disconformitat amb el
contingut d’aquest Reial Decret Llei.
2. Exigir al Govern a que retire aquest Reial Decret Llei.
3. Instar al Consell de la Generalitat per a que retire de la seua agenda política,
l’anunciada pretensió de privatització de la gestió de la sanitat pública valenciana.
4. Dirigir-se al Consell de la Generalitat Valenciana, així com als Grups Parlamentaris
presents en les Corts amb la finalitat de promoure, davant el Govern de l’Estat, un
PACTE PER LA SANITAT que consolide el nostre Sistema Nacional de Salut i que
assegure la cohesió social i l’equitat per a tots els ciutadans. Un pacte que incloga a
les forces polítiques, sindicals i professionals, a la indústria i als col·lectius de
pacients que permeta que el nostre SNS con tinue sent un dels millors sistemes
sanitaris del món.
5. Donar trasllat dels acords d’aquesta moció:
• Al President del Govern i del Consell.
• Als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i de les Corts
Valencianes.
Al Ministre de Sanitat.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del número legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot a
favor dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
PATRIMONI, TURISME, FOMENT ECONÒMIC I COMERÇ.
7º MOCIÓ CM. COMPROMÍS “PER A DEMANAR QUE LA CONSELLERIA
d’OCUPACIÓ I EL SERVEF PAGUEN ELS SUBVENCIONS CONCEDIDES EN ELS
CONVOCATORIES DE FOMENT DE l’OCUPACIÓ DIRIGIDES A EMPRENEDORS I
EMPRENEDORES”.-

El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu de CM. COMPREELS MEUS perquè de
lectura a la Moció que diu el següent:
BERNAT GARCIA I SEVILLA, amb DNI 22549196L, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
BLOC-COMPROMÍS EN L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA, A L'EMPARA DEL
QUE ESTABLEIX LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL I EL DECRET
2568/1986 D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS
LOCALS, I EL REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL (BOP 23/3/2012) PRESENTA AL PLE
DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT
MOCIÓ PER A DEMANAR QUE LA CONSELLERIA D'OCUPACIÓ I EL SERVEF PAGUEN LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES EN LES CONVOCATÒRIES DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ
DIRIGIDES A EMPRENEDORS I EMPRENEDORES
El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF), depenent de la Conselleria d’Ocupació, es
compromet any rere any amb milers de ciutadans i ciutadanes del País Valencià concedint una
sèrie d’ajudes i subvencions conegudes genèricament com “Programes de Foment de l'Ocupació
dirigits a emprenedors” per al foment de l’autoocupació.
Des de l'any 2006, de manera anual es publica l'ordre que les regula per a cada any. En concret
les de 2011 estan regulades en l'Ordre 54/2010, de 22 de desembre, de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula i es convoca la concessió de subvencions
de foment de l'ocupació dirigida a emprenedors per als anys 2011 (DOCV 03/01/2011).
Les diferents ordres que regulen aquesta ajuda exigeixen a l'emprenedor o emprenedora que
aporte un mínim de 5,000 euros de capital, un pla de negoci que els tècnics de l'administració
qualifiquen de viable i el compromís de donar-se d'alta i mantindre's durant 3 anys en el règim
d'autònoms.
El problema ha vingut perquè del total d’ajudes concedides en 2010 només el 42,7% s’han fet
efectives en 2011. De les concedides en 2011, en 2012 s’havia pagat l’1,6%, segons els informes
de la Sindicatura de Comptes. A hores d'ara, en algun cas, el retard en cobrar arriba als tres
anys. Aquest ajudes estan en gran part finançades pel Fons Social Europeu, arriben a través de
l'INEM cosa per la qual, en teoria, haurien d'estar disponibles.
El 29 de febrer de 2012 es va crear la plataforma “Autónomos que no cobran subvenciones” que
calcula que aquesta situació afecta a uns 6.000 autònoms i autònomes que estan reclamant un
total de vora 40 milions d'euros.
Aquestes ajudes són una important ajuda per als emprenedor i emprenedores. Els inicis sempre
són difícils i si aquestes ajudes no arriben a temps i no es paguen quant toca no compliran el seu
objectiu. Aquest retard està posant en perill la viabilitat dels negocis que s'han posat en marxa
comptant amb aquestes ajudes però que els autònoms no poden tancar perquè han de
completar tres anys de cotització o perdre les ajudes la persona. En molts casos, es poden trobar
que tenen més deutes que abans de començar el seu negoci a causa del retard de la Conselleria
en abonar aquestes ajudes.
EL Ple per unanmitat de tots el seus membres,
ACORDA
1.

El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria insta al SERVEF, depenent de la
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, a que pague les ajudes compromeses amb
els autònoms que van resultar beneficiaris de les ajudes convocades per al “ foment de
l'ocupació dirigides a emprenedors i emprenedores” en les convocatòries dels anys 2010
i 2011

2. Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació i al Director
General del Servici Valencià d'Ocupació i Formació.
COMISSIÓ INFORMATIVA EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES PARCS I JARDINS.
8º MOCIÓ CM. COMPROMÍS “PER DEMANAR LA REVISIÓ DELS
CENTRES ESCOLARS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA SOSTINGUTS AMB FONS
PUBLICS”.El Sr. Alcalde passa la paraula al portaveu de CM. COMPREELS MEUS perquè done
lectura a la Moció que diu el següent:
BERNAT GARCIA I SEVILLA, amb DNI 22549196L, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
BLOC-COMPROMÍS EN L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA, A L'EMPARA DEL
QUE ESTABLEIX LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL I EL DECRET
2568/1986 D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS
LOCALS, I EL REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL (BOP 23/3/2012) PRESENTE AL PLE
DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT
MOCIÓ PER A DEMANAR LA REVISIÓ DELS CENTRES ESCOLARS DE RIBAROJA DE TÚRIA SOSTINGUTS AMB FONS PUBLICS
Els fets ocorregut el passat dijous dia 10 de gener al col·legi de primària La Hispanidad de Santa
Pola, s’han de sumar als fets que en tan sols 3 mesos, han hagut 3 casos similars al de Santa
Pola, com ara el cas del CEIP Carlos Sarthou de Vila-real, l’IES Lluís Vives de València i l’IES
Rei Jaume I d'Alzira.
A més, hem sabut que la Conselleria la Conselleria d’Educació no té tècnics propis de prevenció
de riscos que puguen avaluar l’estat dels centres educatius. Així les coses, des del 2012, els 20
tècnics del servei de prevenció de riscos de la conselleria d'educació, passen a ser de
l’INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball).
Abans que això passara, els inspectors van fer més de 200 documents acreditant deficiències en
els centres educatius valencians i van instar a l'administració a prendre mesures.
A hores d’ara, es desconeix quins són els centres que presenten aquestos problemes així com la
seua magnitud.
Per tot això, proposem al Ple els següents
ACORDS
El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria acorda sol·licitar al Consell de la
Generalitat Valenciana, que torne a incorporar els tècnics de prevenció, actualment
adscrits a l’INVASSAT,a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, per tal de garantir
la seguretat en els centres educatius del nostre municipi.
El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria acorda sol·licitar a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports, una inspecció tècnica per tal de certificar i garantir els
bon estat dels centres educatius del nostre municipi que estiguen sostinguts amb fons
públics i que tinguen una antiguitat que ho justifiquen: CEIP Cervantes (76 anys); CEIP

Eres Altes (40 anys); CEIP Mas d'Escoto (30 anys); Asunción de Nuestra Senyora (40
anys).
El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria acorda sol·licitar a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports, còpia dels informes tècnics que s'hagen fet sobre centres
educatius del nostre municipi.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del número legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot
favorable dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, PSOE i els Srs/sa
Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
COMISSIÓ INFORMATIVA, D’ESPORTS I JOVENTUT
9º MOCIÓ DE FELICITACIÓ De l’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL
TÚRIA A JOSÉ MIGUEL MOSSI TOMÁS PEL SEU RESPECTIU ÈXIT ESPORTIU
ACONSEGUIT EN EL 2012.El Sr. Alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:
MOCIÓ DE FELICITACIÓ De l’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA A JOSÉ MIGUEL
MOSSI TOMÁS PEL SEU RESPECTIU ÈXIT ESPORTIU ACONSEGUIT EN EL 2012.
Com ve sent habitual per part de la Corporació Municipal, creiem molt just que es
reconega tots aquells esportistes i equips, que en diferents esports aconseguixen èxits
importants dins de la seua trajectòria esportiva. Indubtablement estos èxits repercutixen en el
nostre municipi, deixant i portant el nom de Riba-roja del Túria molt alt i lluny.
Ens trobem enfront d’un esportista veí de Riba-roja del Túria que en el present curs ha
aconseguit destacables i importants èxits en la seua corresponent especialitat esportiva.
A continuació es procedix a citar qui ha sigut l’esportista individual junt amb els seus
èxits:
●Al maig de 2012, JOSÉ MIGUEL MOSSI TOMÁS, representant a la societat de
caçadors “L’Agró” de Riba-roja del Túria, va participar en el campionat autonòmic de caça en la
modalitat de Sant Huberto categoria Spaniels que es va celebrar en la Pobla de Vallbona. En
este campionat es va proclamar campió autonòmic, gesta que li va classificar per al posterior
campionat d’Espanya celebrat el passat 9 de setembre en Sabiñánigo (Osca), on va obtindre la
segona posició i el passe al campionat del món que es va celebrar a mitjan octubre a Sèrbia. En
esta ocasió no va poder revalidar, com a mínim, la segona posició aconseguida en el 2011 a
França, havent de conformar amb la 4a plaça del campionat del món, no per això desmereixent
l’actuació del nostre esportista local, ja que es tracta d’una quarta posició en un campionat
mundial.
Per tots estos èxits anteriorment citats, així com per la seua prometedora carrera esportiva i la
seua consegüent repercussió que té sobre el nostre municipi, el Ple per majoria absoluta del
número legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, els Srs/as, Raga, Luján,
López, Guerrero, Hernández, Orellano, PSOE, Sr. García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde
i amb l’abstenció dels Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV va adoptar l’acord següent:

•

Felicitar JOSÉ MIGUEL MOSSI TOMÁS per tots els seus èxits i per la seua
gran projecció i disciplina en la seua respectiva especialitat esportiva, al mateix
temps que desitjar-li una llarga i brillant carrera esportiva en un futur.

•

Traslladar esta felicitació a l’esportista anomenat anteriorment i que la facen
extensiva a tots els seus.

PERSONAL, CULTURA I URBANITZACIONS.
10º MOCIÓ AL PLE PERQUÈ LA BIBLIOTECA TINGA UN HORARI ADEQUAT A
L’ÈPOCA D’EXÀMENS DELS ESTUDIANTS DE RIBA-ROJA.
Exposició de motius:
Les administracions públiques, en este cas, l’Ajuntament de Riba-roja, han de dotar d’uns
servicis públics de qualitat que donen resposta a les necessitats dels seus ciutadans.
De tots és conegut, el tremend esforç que realitzen els estudiants per a complir els seus
objectius de formació. En època d’exàmens els estudiants necessiten servicis com els de la
Biblioteca Municipal, que els faciliten les seues activitats d’estudi.
Tenim constància pels mateixos estudiants que la Biblioteca Municipal té uns horaris molt
reduïts. Els horaris en què està en funcionament la Biblioteca Municipal, no són els més
adequats per a complir amb esta labor, obligant a molts dels estudiants a desplaçar-se a
municipis com l’Eliana, on la biblioteca té uns horaris més flexibles i adequats per a esta
exigència.
Considerem que el servici de Sala d’Estudis és necessari per a un sector important dels veïns i
veïnes de Riba-roja, com són els jóvens del nostre municipi.
Durant l’any 2012 ja es van realitzar ampliacions del servici. En concret la Sala d’Estudis en la
Casa de la Cultura. A principis de 2013, les Regidories de Joventut i Cultura, van realitzar
reunions amb l’objectiu d’ampliar el Servici i com es pot comprovar en la WEB municipal, van
arribar a l’acord d’oferir a més de l’horari de la biblioteca existent, un horari ininterromput en el
CIJ de 8 del matí a 10 de la nit.
A esta Regidoria de Cultura li han arribat dos sol·licituds relacionasdas amb l’ampliació horària.
El Ple per unanimitat de tots els membres assistents que conformen la majoria absoluta del
número legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP, els Srs/as, Raga, Luján,
López, Guerrero, Hernández, Orellano, PSOE, els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV, Sr.
García de Coalició Compromís i Sr. Alcalde es va adoptar l’acord següent:

Primer. Modificar els horaris de la Biblioteca Municipal, adequant-los a les necessitats
dels estudiants, principalment en l’època d’exàmens.
Segon. Millora de les instal·lacions municipals destinades en l’actualitat a Sala d’Estudi.
La Sala d’Estudis de la Biblioteca II, a condicionament/tancament de la part destinada a Sala
d’Estudis en Biblioteca II durant el 2013 justificada per l’estructura de la sala i a causa de la
(funció pròpia de les biblioteques) , amb el silenci i concentració que requerix l’estudi en
determinats nivells de Batxillerat, FP o estudis Universitaris.
Tercer. Ampliació horària de la Biblioteca Municipal I, de dilluns a divendres en
períodes d’exàmens des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, destinant l’horari d’ampliació
exclusivament per a Sala d’Estudi i no d’activitat pròpia d’una biblioteca. Dissabtes i diumenge
s’obrirà segons demanda d’estudiants, en l’horari indicat sempre que hi haja un grup mínim de
funcionament.
Quart. Ampliació horària a cap de setmana segons demanda utilitzant la Casa de la
Cultura els dissabtes de 10 a 14 hores i de 18 a 21 hores. Proposem estudiar l’ampliació d’este
horari al mateix nivell de servici que hem proposat entre setmana, entenent que pot ajudar en la
millora del rendiment acadèmic de l’estudiant de Riba-roja. Tot això, es realitzarà basant-se en
la demanda de l’estudiant.
Quint. Iniciar una campanya d’informació de l’horari de les Biblioteques en època
d’exàmens per als estudiants del municipi.

ASUNTOS NO DICTAMINADOS POR COMISION INFORMATIVA
SERVICIS
PÚBLICS,
DONA,
REGEMEQUEN JURÍDIC.

TRANSPORT

COMUNICACIÓ

VIÀRIA

I

11º MOCIÓ AL PLE SOBRE LA REPROVACIÓ DE LA CONSELLERA
D’INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS ISABEL BONIG I PER A LA
FINALITZACIÓ DE L’OBRA DEL METRE I LA SEUA ARRIBADA AL CENTRE DE
LA POBLACIÓ.
Es retira la moció.
VIA PÚBLICA I OBRA EN VIA PUBLICA, ACTIVITATS, POLÍGONS, INDUSTRIALS
I FESTES.
12º MOCIÓ EUPV SOBRE PINTADES URBANES.
En/Na. Carmen Folgado Teresí, i Rafael Gómez Muñoz, del Grup Municipal d’EUPV en
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, eleven al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
MOCIÓ PINTADES URBANES
Una de les primeres imatges que percep qualsevol visitant o veí de Riba-roja és la gran
profusió de pintades de caràcter racista i xenòfob que cobreixen parcialment nombroses façanes
d’edificis, mobiliari urbà i altres elements de la via pública. També les parets de nombroses

propietats privades serveixen de llenç per al desenvolupament desbocat d’aquest art gràfic
anticonstitucional. Son nombroses les queixes de veïns que veuen com a dia a dia les parets
apareixen cobertes de pintades sense que sàpien exactament a què atenir-se per a denunciar
aquesta molèstia i aquest atac directe als seus béns. En conseqüència, es necessita un protocol
de neteja concret i decidit que garantisca que en un breu termini de temps les pintades seran
esborrats de les façanes.
L’Ajuntament deu agafar el compromís d’esborrat d’aproximadament 24 hores, per a
reduir notablement la presència de pintades en els seus carrers, a més de descoratjar la seua
reaparició.
Finalment, però no menys important, proposem que des de l’escola es fomenten els
valors de l’esperit cívic i el respecte al ben comú, amb una campanya informativa i de
conscienciació.
Proposta d’acord:
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria insta a l’equip de govern que es
prenguen les mesures oportunes per a procedir a la retirada i neteja de quants grafitis no
artístics i pintades de contingut racista i xenòfob es troben en el terme municipal de nostre
poble.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del número legal de
membres de la Corporació i amb el vot en contra de Srs/as, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot
favorable dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano, PSOE i els Srs/sa
Folgado i Gómez d’EUPV i el Sr. García de Coalició Compromís.
PERSONAL, CULTURA I URBANITZACIONS.
13º MOCIÓ EUPV SOBRE AMPLIACIÓ HORARI BIBLIOTEQUES.
Es retira la moció.
HISENDA, SANITAT I MITJANS DE COMUNICACIÓ
MOCIÓ AL PLE QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR DE RIBA-ROJA
DEL TÚRIA RECRIMINANT A “COMPROMÍS PEL CAMP DE TÚRIA” PER LA
NOTA DE PREMSA REMESA AL PERIÒDIC LLEVANT I PUBLICADA EL 25 DE
GENER DE 2013.
Davant de la nota de premsa remesa per “Compromís pel Camp de Túria” al periòdic Levante i
publicada el dia 25 de gener de 2013, en la que es denuncia l’impagament d’uns rebuts
corresponents al Consorci València Interior, sobre el tractament de fems, a nom del “primer
tinent d’alcalde i edil de Patrimoni i Turisme de Riba-roja de Túria, Salvador Silvestre” i la
resposta de la Diputació a Compromís, segons la documentació que aporta la coalició a Llevant,
que diu: “la Diputació de València ha intentat dos vegades notificar els deutes als dos regidors
del PP a les seues direccions”, però no ha sigut possible per causes, que com afirma la
Corporació, no són imputables a este organisme,
MANIFESTEM:

1º.- Que el contingut de la nota publicada en el periòdic Levante, remesa per Compromís, està
carregada de mala voluntat i els esbrinaments de “Compromís pel Camp de Túria” invadixen la
privacitat de la persona afectada.
2º.- Que resulta incomprensible que la Diputació haja intentat notificar el deute al Sr. Silvestre i
no li haja localitzat, perquè este no ha canviat de domicili, té saldo en el compte i tots els altres
rebuts, inclosos altres del Consorci, els té domiciliats. Un altre contacte lògic era per mitjà de
l’Ajuntament, òrgan col·laborador, qui li haguera facilitat la identificació.
3º.- Que si Compromís té localitzat a Salvador Silvestre com a regidor de l’Ajuntament de Ribaroja del Túria i haguera volgut contrastar la informació de la Diputació, era molt fàcil posar-se
en contacte amb l’interessat abans d’utilitzar el procediment de la nota de premsa.
4º.- Que Salvador Silvestre no era conscient del deute, entre altres motius, perquè la planta
baixa, que es referixen els rebuts, és un garatge, que està exempt del pagament del tractament
de fems.
5º.- Que conductes d’este tipus, llançant a l’aire notícies malintencionades sense contrastar,
només pretenen deteriorar la imatge dels polítics, contribuint “casualment”, en este cas, a
desprestigiar persones del PP.
6º.- Que resulta incongruent que siga Compromís qui actue difamant, quan es presenta com a
adalil de l’honradesa política.
7º.- Que en concret, es manipule una simple gestió administrativa, presentant-la com si
s’haguera comés un delicte o frau de llei, amb l’únic fi de desvirtuar el prestigi aconseguit
durant tota una vida en servici a Riba-roja del Túria, és, com a mínim, una actitud
menyspreable.
El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/as,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols
del PP i Sr. Alcalde i amb l’abstenció dels Srs/as, Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández,
Orellano, PSOE , els Srs/sa Folgado i Gómez d’EUPV i amb el vot en contra d el Sr. García de
Coalició Compromís, va adoptar l’acord següent:
1.- Exigim de Compromís una justificació pública, per escrit, de la nota de premsa que va
redactar i que va ser publicada per Llevant, donant una explicació dels motius i objectius que
pretenien amb la mateixa.
2.- Condemnem a Compromís per la pràctica de procediments que tergiversen la veritat, que
fan desconfiar a les persones i deterioren el bon enteniment entre polítics i partits.
3.- Reprovem que Compromís utilitze la difamació contra l’honor de les persones, quan es
presenta com el baluard de la veritat, la transparència, la llibertat i de valors ètics. És una
actitud, objectivament, enganyosa.
4.- Recriminem l’actitud de “Compromís pel Camp de Túria” per la seua interpretació
esbiaixada de la veritat, utilitzant la difusió pública d’un fet sense contrastar, i, també, la del Sr.
Bernat García, com a membre d’esta Corporació, per no paralitzar la publicació de la nota de
premsa, podent utilitzar la sessió del Ple per a poder aclarir este dubte.
4. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN.
Donar compte Resolucions de l’Alcaldia núm. 1 a la 200/2013.
5. PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes que tractar pel Sr. President s’alça la sessió sent les 17:20
hores del que com a Secretària, done fe.

