ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EL DIA 15 de gener de 2018
Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament
Data: 15 de gener de 2018
Hora: 17:30
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENT: Robert Raga Gadea
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe
Na Mª Teresa Pozuelo Martín
En José-Luis López Galdón
En José Ángel Sánchez
Carrizosa
Na Mª Dolores Verdeguer Royo
En Rafael Gómez Sánchez
Riba-roja -Pot
En Rubén Ferrer Pérez
Na Concepción Noguera
Puchol
N’ Andrés Fernández Márquez

Partit Popular
Na Mª José Ruiz Esteban
En José Luis Folgado Correa
Na Mª Carmen Grau González
En Juan-Vicente Giner Lleó
Na Raquel Argandoña López
Na Carmina Soriano Gimeno
En Santiago Navarro Zaragoza
Compromís
En Rafael Folgado Navarro
En Miquel Castillo Faus

Ciudadanos
En Francisco Caparrós Durán
Na Mª Teresa Ruiz Vendrell

EUPV
En 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 el Saló d'Actes de l'Ajuntament, el dia 15 de
gener de 2018, sent les 17:30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors regidors
indicats, havent excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això sota la Presidència del
Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit de la Secretària Ylenia Díaz Morán.
Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes consignats en
l'Ordre del Dia.

1.- Ratificar el caràcter ordinari de la sessió.
Considerant que la present sessió ordinària es desenvolupa en un dia diferent al règim de sessions
que correspon, el Ple per unanimitat acorda ratificar el caràcter ordinari d'aquesta sessió.

2. Aprovació Acta anterior de data 04/12/2017
Acta nº 17, convocatòria ORDINÀRIA de data 04/12/2017.Comença el Sr. Alcalde preguntant si algun
membre de la corporació ha de fer alguna observació a l'acta referenciada. No havent-hi observacions
i sotmesa a votació, el Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions,
va ser aprovada per unanimitat.
PART RESOLUTIVA
3.- 4321/2017/GEN - 3922/2017/AC.- ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS SALUDABLES
Se sotmet al Ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria la proposta d'adhesió a la Xarxa Espanyola de
Ciutats Saludables realitzada per la Regidoria de Sanitat.
La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables persegueix la promoció i protecció de la salut i el benestar
dels ciutadans, en concordança amb els principis d'actuació corresponents al projecte "Healthy Cities"
de l'Organització Mundial de la Salut.
En general, les línies generals de la Secció se centren en:
Assegurar el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la consolidació de les
relacions intersectorials, necessàries en l'àmbit de la promoció i protecció de la salut.
Fomentar la col·laboració i l'acció conjunta de les ciutats participants en matèria de promoció i
protecció de la salut.
Ajudar a les ciutats participants a desenvolupar models operatius de promoció i protecció de
la salut en la comunitat, que puguen servir com a models de bona praxi pel que concerneix a la
promoció i protecció de la salut en el context urbà, en concret el diagnòstic i els plans de salut.
És per tot això que la Regidoria de Sanitat i vist l'informe del tècnic de medi ambient de data
15.12.2017 que s'adjunta a l'expedient,
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a favor (6
PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans) 3 en contra de Riba-roja Pot i 7 abstencions del PP,
va acordar:
1º.- Aprovar l'adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i, en conseqüència, que es realitze
una declaració institucional per part de l'Alcalde dirigida a tots els ciutadans on es plasme el
compromís municipal d'adhesió a la Xarxa.
2º.- Elaborar una anàlisi de situació i un pla de salut per a la ciutat o el compromís d'elaborar-los.
3º.- Designar un responsable polític i un responsable tècnic, com a interlocutors davant la Xarxa.
4º.- Realitzar tots els tràmits oportuns, inclòs el pagament de la taxa anual, per donar-se d'alta a la
Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables.
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Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/576
4.- 4/2018/PGRU, PROPOSICIÓ DE RIBA-ROJA POT PER UN REPARTIMENT EQUITATIU DEL
TEMPS EN ELS PLENS MUNICIPALS.
PROPOSICIÓ PER UN REPARTIMENT EQUITATIU DEL TEMPS EN ELS PLENS MUNICIPALS.
El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb allò expressat en la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposició de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Per afermar la democràcia en les entitats locals és necessari respectar i complir les lleis i, d'altra
banda, permetre la pluralitat política i afavorir la igualtat entre els diferents grups municipals.
A principi d'aquesta legislatura els portaveus dels grups polítics d'aquest municipi van arribar a un
acord sobre un repartiment proporcional dels temps en els assumptes a debatre en el Ple, limitant l'ús
de la paraula de cadascun dels mateixos en els seus torns d'intervenció.
Aquest acord va d'acord amb el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en el qual en el seu
article 94.1.c s'indica que "L'Alcalde vetllarà perquè totes les intervencions dels grups polítics
municipals tinguen una durada igual".
El resultat d'aquesta limitació ha servit perquè els grups que normalment fan un ús complet dels seus
torns d'intervenció hagen utilitzat un temps més o menys equitatiu en l'ús dels mateixos al llarg de les
16 sessions plenàries del passat any 2017 com es pot observar en la taula adjunta. Examinant
aquesta taula, observem que els grups popular, socialista i de Podemos han utilitzat més o menys el
mateix temps d'intervenció en els Plens, ratificant aquest fet l'oportunitat i bon encert de l'acord de la
Junta de Portaveus.
No obstant això, s'observa analitzant aquestes dades, que l'Alcalde consumeix ell solament gairebé
un terç del temps dels plens municipals arribant a superar la xifra de 18 hores d'intervencions en
aquest passat any. Si vam sumar les pròpies intervencions de l'Alcalde amb les del seu grup polític
municipal, el socialista, arribem a una xifra propera a la meitat del temps dels Plens. Aquesta
circumstància és sens dubte contraria al repartiment equitatiu entre els diferents grups polítics
municipals que marca el Reial Decret abans esmentat.
S'ha de ser conscient de la necessitat d'un temps específic que necessita l'Alcalde com a moderador
dels debats, així com de l'oportunitat i necessitat de realitzar intervencions institucionals des de la
condició de primer edil, però lluny d'això queda el poder fer intervencions polítiques sense limitació
alguna de temps ni contingut més que les que el seu criteri personal marque.
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La regulació dels temps d'intervenció de l'Alcalde en aquest Ple municipal que es pogués aprovar
amb la present proposició de resolució hauria de concretar-se en una futura modificació del ROF
municipal, perquè d'aquesta forma pogués perdurar en properes legislatures, més enllà del
compromís polític que subjectaria als partits que voten a favor de la mateixa.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
Amb la finalitat d'equiparar els temps dels quals gaudeixen cadascun dels grups polítics municipals en
les seves intervencions en els plens:
Instar a l'Alcalde al fet que realitze les seves intervencions polítiques en els Plens dins del temps
assignat al seu propi grup polític municipal, deixant per al torn final i fora dels torns de partits, si la hi
hagués, únicament una intervenció de caràcter institucional i que de forma general no supere els 3
minuts de durada.
DURADA DE LES INTERVENCIONS EN CADASCUN DELS PLENS DE L'AJUNTAMENT DE RIBAROJA DE TÚRIA DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS I DE L'ALCALDE

El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 10 vots a favor (7
del PP i 3 de Riba-roja Pot) i 11 en contra de (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans), va
acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/577
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5.- 3/2018/PGRU, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ESPORTIVES 2017
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ESPORTIVES
2017.
El grup municipal del Partit Popular, d'acord amb el previst en la Llei de Bases de Règim
Local i el Reglament d'Organització del Govern i de l'administració de l'Ajuntament de Ribaroja de Túria, presenta al Ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució.
Exposició de motius
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha estat sempre al costat de l'esport local, col·laborant
amb ells en diferents vessants, entre altres coses:
•
S'han cedit sempre instal·lacions municipals.
•
S'ha col·laborat econòmicament en esdeveniments extraordinaris que qualsevol club
o associació esportiva ha organitzat.
•
Es va crear fa ja més d'una vintena d'anys una línia de subvenció per a totes les
entitats locals esportives.
•
S'ha col·laborat amb el transport en els seus desplaçaments.
•
S'ha estat pendent de cada club o associació per atendre qualsevol necessitat o
preocupació.
Això ha estat un dels motius que ha fet que Riba-roja compte amb un gran teixit
d'associacions i entitats esportives i que avui dia comptem amb un gran nombre de persones
al nostre poble practicant un o un altre esport.
Però no és menys important i és fonamental, l'esforç i el treball de moltes persones que
dediquen a gestionar totes les entitats, la gran majoria de manera altruista, dedicant molt del
seu temps a organitzar, controlar i treballar perquè tot funcione molt bé. Són les persones,
directives que estan al capdavant de totes aquestes entitats.
Des d'aquest grup, volem reivindicar la màxima col·laboració i dedicació amb tot l'esport
local. I a conseqüència d'això, aquest any hem vist la Resolució de la Junta de Govern de 27
de Desembre de 2017 en el qual s'adopta l'acord de Concessió d'Ajudes a Associacions i
Entitats Esportives, i comprovem que han estat 25 les que han sol·licitat subvenció i són 10
a les quals se'ls ha denegat. Mai hi ha hagut un nombre tan elevat de subvencions
denegades.
Es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
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1.- Que la Junta de Govern Local sol·licite a les àrees tècniques pertinents que proposen
una solució que permeta obrir un nou termini de sol·licitud per a aquelles associacions o
entitats esportives que s'han quedat fora d'aquesta subvenció.
2.- Que la quantia que s'assigne per a aquest nou procediment extraordinari no vaja en
detriment de les quanties ja atorgades a les associacions o clubs que ja han estat
beneficiaris.
3.- Que aquest procediment extraordinari no siga en detriment de la futura subvenció pel
2018.
4.- Que se'ns done trasllat de la solució adoptada.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 7 vots a
favor del PP i 14 en contra (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 2 de Ciutadans i 3 de Riba-roja
Pot), va acordar desestimar la proposta presentada.
Àudio: 05.mp3
Vídeo: http://videople.es/578

6.- 1/2018/PGRU, PROPOSICIÓ DE CIUTADANS RIBA-ROJA PER A LA CREACIÓ DE
L’OFICINA ACCESSIBILITAT UNIVERSAL
PROPOSICIÓ CREACIÓ OFICINA ACCESSIBILITAT UNIVERSAL
El partit polític Ciutadans Riba-roja, d'acord amb allò previst en la Llei Reguladora de Bases
de Règim Local i el Reglament d'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, presenta al ple de la Corporació la següent Proposta de Resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nostre municipi s'enfronta constantment a nous reptes davant la contínua evolució de la
societat que demanden actuacions clares en matèria d'equitat, en assumptes socials, en
matèria de seguretat, urbanístiques, així com reptes en matèria d'accessibilitat, entre
d’altres. La missió del nostre Ajuntament és enfrontar aquests reptes, abordar-los i convertirlos en oportunitats per a les persones que viuen a la nostra ciutat.
El Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, va
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establir un nou repte per al nostre municipi, un repte marcat amb data, concretament el 4 de
desembre de 2017.
Aquesta llei de drets de persones amb discapacitat està basada en la definició de la
Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, i defineix
els ajustos raonables als quals devem obligatòriament dotar als nostres edificis, així com
aquelles modificacions i adaptacions que siguen necessàries i adequades en l'ambient físic,
social i actitudinal per adequar-les a les necessitats específiques de les persones amb
discapacitat que no imposen una càrrega desproporcionada o indeguda.
D’eixa manera, estarem augmentant les facilitats d'accessibilitat i participació i així garantir el
fet que qualsevol persona amb mobilitat reduïda gaudi o exercici, en igualtat de condicions
amb les altres, de tots els drets.
Davant aquest nou repte, el nostre municipi mereix abordar el tema des de la racionalitat.
Racionalitat per executar sota una adequada planificació, coordinació, participació, i
informació, aquesta nova oportunitat i convertir a Riba-roja de Túria en un municipi inclusiu i
accessible universalment.
Aquesta labor de racionalització s'ha de realitzar sota una única figura que coordine els
diferents esforços, proposant la creació d'una Oficina d'Accessibilitat, a nivell municipal , que
controle la dispersió actual en matèria d'execució pressupostària, permetent planificar i
realitzar un seguiment de les obres necessàries als edificis municipals i espais urbans
sempre sota el criteri tècnic de l'Àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible i de Mobilitat (o
similar), actuant de forma coordinada amb les diferents Àrees de Govern, ja que de totes
elles depenen edificis i instal·lacions on s'ha d'intervenir.
Solament d'aquesta forma, garantirem una adequada qualitat en el treball a dur a terme
incloent mesurades de formació, de compromís i de correcte funcionament de l'anomenada
"cadena de l'accessibilitat" garantint un adequat diagnòstic de les infraestructures i
equipaments, ja que no hem d'oblidar, les previsions d'evolució demogràfica i de
l'envelliment de la població, perdent capacitats de relació amb un entorn hostil i no preparat
per realitzar normalment les seves activitats diàries.
Tots mereixem augmentar la qualitat del nostre espai públic, sent per a això necessària la
definició d'una política clara i concreta que aposte sense restriccions per l'accessibilitat
universal, per tal motiu, per part del Grup Municipal Ciutadans – Partit de la Ciutadania.
El Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 11 vots a
favor (6 PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV i 2 de Ciutadans) i 10 en contra de (7 del PP i 3 de
Riba-vermella Pugues), va acordar:
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1. Creació, en els propers sis mesos, d'una Oficina de Coordinació Municipal en matèria
d'Accessibilitat Universal, encarregada de coordinar les accions a emprendre en tots els
edificis municipals, garantint que s'incloga la despesa específica als pressupostos generals
de l'Ajuntament de 2018 a fi de complir l'exigit en el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seua inclusió social.
2. Que, a més, controle i fiscalitze el treball a emprendre a les diferents Àrees per arribar a la
completa execució de les obres i instal·lacions necessàries per adequar tots els edificis
públics municipals.
3. Que preste el suport de coordinació i trasllat dels criteris tècnics en matèria d'intervenció
sobre l'espai públic, així com el seu seguiment i promoció de les mesures necessàries
perquè es facen efectius en tot el municipi a través de les diferents Àrees, Entitats i
Organismes Públics.
4. Que servisca de suport i s’articulen les iniciatives i propostes que es proposen des de les
àrees d'Accessibilitat i altres anàlogues que existeixen en el municipi.
5. Que servisca d'instrument per al compliment dels acords del ple de l'Ajuntament de Ribaroja de Túria, on s'adopten acords en matèria d'accessibilitat, inclusió i supressió de
barreres.
6. Que aquesta Oficina, s'encarregue de coordinar la resolució dels punts negres en matèria
d'accessibilitat que es registren en el nostre municipi.
7.- Donar trasllat als departaments municipals competents per a la seva engegada com més
aviat millor.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/579

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

7.- Donar compte Resolucions de la 2903/2017 a 3316/2017
S'adona de les resolucions d'aquesta Alcaldia comprensiva entre els número 2903/2017 a la
3316/2017, produint-se diverses intervencions que queden reflectides en l'arxiu d'àudio i
annex a la present acta.
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Àudio: 07.mp3
Vídeo: http://videople.es/580

8.- Precs i Preguntes
Es van produir diverses intervencions en el torn de precs i preguntes per part del Grup
Municipal Popular; del Grup Municipal Riba-roja Pot i del Grup Municipal Ciutadans que es
recullen en un arxiu d'àudio annex a la present acta.
A petició expressa del Grup Municipal Riba-roja Pot, es transcriuen en l'acta les següents
preguntes formulades per aquest Grup Municipal a l'Equip de Govern:
“El Ple del 9 de gener de 2017 va aprovar constituir una Comissió per a l'estudi de la
remunicipalización del servei de neteja viària. Quan pensa l'equip de govern constituir
aquesta comissió?
Es va acordar en aquest ple la revisió del Reglament d'Organització Municipal, l'última
reunió que es va tenir per a aquesta revisió va ser el 24 de febrer de 2016 Quan pensa
l'equip de govern donar continuïtat a aquest treball?
En què consisteixen els serveis de gestió i dinamització de AMIDE pel qual s'han pagat
12.000 euros?
En quin punt es troba el contracte d'aigua potable amb l'empresa Hidraqua?
Per a quan els pressupostos municipals de 2018?
Ens han informat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer tenia pressupostada la
canalització del barranc de Mandor al seu pas per Santa Rosa, en quin punt es troba aquest
projecte?”
Àudio: 08.mp3
Vídeo: http://videople.es/581

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió
sent les 19:58 hores del mateix dia de la seva iniciació.
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