ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT
PLE EL DIA 22 DE MAIG DE 2017
Lloc: Saló d’Actes de l’Ajuntament
Data: 22 de maig de 2017
Hora: 08:30
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe

Partit Popular

Ciutadans

SRA. Mª Teresa Pozuelo Martín

SRA. Mª José Ruiz Esteban

D. Francisco Caparrós Durán

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Corretja

SRA. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

SRA. Mª Carmen Grau González

SRA Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

SRA Raquel Argandoña López
SRA. Carmina Soriano Gimeno
D.Santiago Navarro Saragossa

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

D. Rubén Ferrer Pérez

D.D.Rafel Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

SRA Concepció Noguera Burilla

D. Miquel Castillo Faus

D. Andrés Fernández Márquez
Regidors absents: Cap
Actua com a Vicesecretari: Jose María Ibarra Damiá
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de l’Ajuntament, el dia
22 de maig de 2017, sent les 08:30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors regidors
indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment marginats. Tot això Sota La Presidència del
Sr. Alcalde Roberto Raga Gadea, assistit del Vicesecretari Jose María Ibarra Damiá.
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Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes consignats en
l’Orde del Dia.

1.- 1482/2017/AC RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ 1232/2017
RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 1232/2017 RELATIVA A LA PERSONACIÓ EN EL
P.O. NÚM. 000111/2017.
Vistos els antecedents que es troben en l’expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 21 d’abril de 2017, rebut en este Ajuntament el 3 de maig de 2017, número de registre
d’entrada 2017005747, remés pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de València, Procediment
Ordinari núm. 000111/2017, interposat per FRANCISCO ALBERT GARCÍA, MARTA MARÍA ALBERT
GARCÍA, FRANCISCA ALBERT GARCÍA I FRANCISCA GARCÍA GUARDIOLA..
Segon.- El 12 de maig .se dicta Resolució d’Alcaldia núm. 1232/2017 que diu literalment és el següent:
"Donada compte de l’escrit de data 21 d’abril de 2017, rebut en este Ajuntament el 3 de maig de 2017,
número de registre d’entrada 2017005747, remés pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de
València, Procediment Ordinari núm. 000111/2017, interposat per FRANCISCO ALBERT GARCÍA,
MARTA MARÍA ALBERT GARCÍA, FRANCISCA ALBERT GARCÍA I FRANCISCA GARCÍA
GUARDIOLA.
De conformitat amb la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i amb l’art.
551.3 de la Llei Orgànica del Poder judicial.
Per tot allò que s’ha exposat, RESOLC:
PRIMER: Personar-se en el Procediment Ordinari núm. núm. 000111/2017, interposat per
FRANCISCO ALBERT GARCÍA, MARTA MARÍA ALBERT GARCÍA, FRANCISCA ALBERT GARCÍA I
FRANCISCA GARCÍA GUARDIOLA, contra la Falta de fixació del preu just de l’expropiació forçosa,
Danys i Perjuís, en relació a l’Acta de Cessió de Terrenys de data 13/12/2004, en el que se’ns reclama la
remissió de l’expedient administratiu i se’ns emplaça per a personació davant de el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de València.
SEGON: Que la defensa i la representació es duguen a terme pel lletrat adscrit als servicis
jurídics d’este Ajuntament, D. Álvaro Aleixandre Ortí.
TERCER: Remetre expedient administratiu al Jutjat del Contencioso-Administrativo, núm. 1 de
València.
QUART: Emplaçar a les parts interessades perquè compareguen en el Procediment Ordinari
núm. 000111/2017.
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QUINT: Ratificar el present acord pel Ple de l’Ajuntament tan ràpidament com siga possible".
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- De conformitat amb l’article 22.2j) de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local és
competència del Ple l’exercici d’accions administratives i judicials i la defensa de l’Ajuntament de
matèries de la seua competència "El.
Ple, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 18 vots a favor (
6PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP i 2 de Ciutadans )i 3 en contra de Riba-roja Pot, acorda :
PRIMER.- Ratificar en els seus propis termes la Resolució núm. 1232/2017 al ser competència de Ple.
SEGON.- Remetre al Jutjat del Contenciós administratiu número 1 de València el present acord junt amb
el corresponent expedient administratiu abans de que finalitze el termini assenyalat pel Jutjat.
En l’explicació de vot el Grup Municipal Riba-roja Pot, manifesta la seua disconformitat amb
l’apartat Segon de la Resolució.
Àudio: 01.mp3
Vídeo: http://videople.es/224

2.- 1481/2017/AC RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ NUMERE 1732/2017
RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 1237/2017 RELATIVA A LA PERSONACIÓ EN EL
P.O. NÚM. 000154/2017.
Vistos els antecedents que es troben en l’expedient de referència que consta dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 26 d’abril de 2017, es presenta en este Ajuntament el 3 de maig de 2017, número de
registre d’entrada 2017005750, remés pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de València,
Procediment Ordinari núm. 000154/2017, interposat per JOSE MARÍA TARAZONA GINÉS.
Segon.- El 12 de maig .se dicta Resolució d’Alcaldia núm. 1237/2017 que diu literalment és el següent:
"Donada compte de l’escrit de data 26 d’abril de 2017, rebut en este Ajuntament el 3 de maig de 2017,
número de registre d’entrada 2017005750, remés pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de
València, Procediment Ordinari núm. 000154/2017, interposat per JOSE MARÍA TARAZONA GINÉS.
De conformitat amb la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i amb l’art.
551.3 de la Llei Orgànica del Poder judicial.
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Per tot allò que s’ha exposat, RESOLC:
PRIMER: Personar-se en el Procediment Ordinari núm. núm. 000154/2017, interposat per JOSE
MARÍA TARAZONA GINÉS, contra l’Acord de Ple celebrat el 06/02/2017, que desestimació la sol·licitud
de preu just de la finca registral 11544, de la part pro indivisa, corresponent a D. Jose María Tarazona
Ginés, en el que se’ns reclama la remissió de l’expedient administratiu i se’ns emplaça per a personació
davant de el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de València.
SEGON: Que la defensa i la representació es duguen a terme pel lletrat adscrit als servicis
jurídics d’este Ajuntament, D. Álvaro Aleixandre Ortí.
TERCER: Remetre expedient administratiu al Jutjat del Contencioso-Administrativo, núm. 9 de
València.
QUART: Emplaçar a les parts interessades perquè compareguen en el Procediment Ordinari
núm. 000154/2017.
QUINT: Ratificar el present acord pel Ple de l’Ajuntament tan ràpidament com siga possible".
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- De conformitat amb l’article 22.2j) de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local és
competència del Ple l’exercici d’accions administratives i judicials i la defensa de l’Ajuntament de
matèries de la seua competència " .
ElPle, després del debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions, per 18 vots a
favor ( 6PSOE, 2 Compromís, 1 EUPV, 7 del PP i 2 de Ciutadans )i 3 en contra de Riba-roja Pot, acorda :
PRIMER.- Ratificar en els seus propis termes la Resolució núm. 1237/2017 al ser competència de Ple.
SEGON.- Remetre al Jutjat número 9 de València el present acord junt amb el corresponent expedient
administratiu abans de que finalitze el termini assenyalat pel Jutjat.
En l’explicació de vot el Grup Municipal Riba-roja Pot, manifesta la seua disconformitat amb
l’apartat Segon de la Resolució.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/225

3.- 1546/2017/GEN AL·LEGACIONS PRESSUPOST 2017
Acord relatiu a la resolució de les reclamacions relatives a l’annex de personal i relació de
llocs de treball de l’exercici 2017 i la seua aprovació definitiva.
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En la sessió plenària de 31 de març del present, la Corporació va aprovar inicialment la Plantilla
del personal municipal i l’Annex de la mateixa i la Relació de Llocs de Treball per a 2017, una vegada
realitzades les següents actuacions. (Exp. 777/2017/AC)
Així mateix es va aprovar també inicialment el Pressupost General de la Corporació, que
ascendix a un import de 23.565.029,32 € en l’Estat d’Ingressos i 23.561.076,32 € en l’Estat de Gastos.
(Exp. 788/2017/GEN)
Publicat el corresponent anunci en el BOP d’11 d’abril, es van presentar al·legacions per SRA.
María José Hernández Calero, en nom i representació de la Secció Sindical FSP-UGT d’este Ajuntament
i en que, després d’exposar el fonament de la seua al·legació, sol·licita que se "acorde la modificació de
la naturalesa laboral de determinats llocs de treball dels conservatoris municipals de música i dansa" i
per SRA, Inés Herráez Rioja, en nom propi i en la que "formula una reclamació contra la plantilla de
personal i la modificació de la relació de llocs de treball de 2017" respecte a la plaça núm. 62L sol·licitant
el canvi de la naturalesa jurídica de la mateixa passant de "personal laboral" a "personal funcionari".
Les dites al·legacions han sigut objecte d’anàlisi sobre els aspectes tècnics i procedimentals pel
Vicesecretari qui ha emés el corresponent informe que hi ha en l’expedient.
Des d’esta Alcaldia junt amb l’Equip de Govern s’ha anat informant de la política laboral que es
vol dur a terme en esta legislatura i s’ha manifestat la voluntat d’adequar els llocs de treball -i amb ells la
seua naturalesa jurídica- a les necessitats municipals i al que establix la legislació vigent.
Per a això, una de les primeres accions del govern va ser la posada en marxa d’una auditoria
laboral que ens indique la realitat dels nostres recursos humans i la seua millor adaptació a les
necessitats actuals, la qual ja s’està realitzant per la Universitat de València i els resultats de la qual
començarem a conéixer d’ací a uns mesos.
Des de la Regidoria de Personal s’ha exposat moltes vegades que les modificacions de la RPT
es faran de forma col·lectiva, atenent a les necessitats observades i d’una forma global i homogènia a fi
de no s’oferisquen llocs de treball que no responguen a necessitats concretes i a servicis que s’hagen de
prestar.
D’altra banda, les conversacions i negociacions que es mantenen en estos moments amb la
Conselleria d’educació van encaminades a traspassar la gestió dels Conservatoris Municipals
Professionals de Música i Dansa a la Generalitat Valenciana; traspàs de gestió que ha d’anar
acompanyat dels recursos humans i tècnics que actualment duen a terme l’ensenyança.
No es renuncia a continuar promovent la funcionarización d’altres llocs de treball, però ha de ferse una vegada coneguts els resultats de l’auditoria laboral i després d’ haver adonat en la Mesa de
negociació corresponent.
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 (7 del PP i 3 de Riba-roja Pot),
acorda:
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Primer: Estimar l’al·legació presentada per SRA. María José Hernández Calero, en nom i
representació de la Secció Sindical FSP-UGT d’este Ajuntament i modificar la Relació de Llocs de Treball
quant a considerar de naturalesa funcionarial les places núm. 10L a 36L i 38L a 40L enquadrats en el
Conservatori Municipal Professional de Música i les núm. L41 a L52, enquadrades en el Conservatori
Municipal Professional de Dansa.
Segon: Desestimar l’al·legació presentada per SRA Inés Herráez Rioja en nom propi respecte a
la sol·licitud de modificació de la Relació de Llocs de Treball pel que fa a la plaça núm. 65L per no haver
sigut objecte de negociació la dita modificació en la Taula negociadora corresponent.
Tercer: Aprovar definitivament la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla de personal d’este
Ajuntament una vegada efectuades les modificacions acordades així com ordenar la publicació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart: Modificar el pertinent quant a la classificació econòmica del Pressupost General per a
l’exercici 2017 i considerar-ho aprovat definitivament juntament amb les seues Bases d’execució així com
ordenar la seua publicació per capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
En l’explicació de vot el Grup Municipal Partit Popular manifesta la seua disconformitat quant a
l’aprovació definitiva de la plantilla.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/226

4.- 788/2017/GEN PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2017
Acord relatiu a les reclamacions presentades a l’aprovació inicial del Pressupost
Municipal de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria per a l’exercici 2017.
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 31 de març de 2017 Va aprovar inicialment el Pressupost
Municipal per a l’exercici 2017.
L’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València el dia 2 d’Abril
de 2017, havent estat exposat al públic durant el termini de 15 dies hàbils, durant els quals els
interessats van poder examinar-ho i presentar reclamacions al mateix.
Durant l’esmentat termini s’ha presentat dos reclamacions enfront del Pressupost Municipal
sent l’òrgan competent per a la seua resolució el Ple.
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 9 en contra (6 del PP i 3 de Riba-roja Pot),
acorda:
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PRIMER.- En el cas d’estimar la reclamació presentada, procedisca’s a efectuar les adaptacions en la
denominació i codi de les aplicacions pressupostàries que siguen oportunes i a l’aprovació definitiva del
Pressupost per a 2017.
SEGON.- En el cas de desestimar les reclamacions presentades, procedisca’s a l’aprovació definitiva del
Pressupost de 2017.
TERCER.- Inserir en el BOP el resum per capítols del Pressupost Municipal definitivament aprovat i
remetre una còpia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma dins del termini reglamentari als
efectes pertinents.
En l’explicació de vot el Grup Municipal Riba-roja Pot, manifesta la seua disconformitat per quant
no són uns pressupostos participatius.
Àudio: 04.mp3
Vídeo: http://videople.es/227

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les 09:35
hores del mateix dia de la seua iniciació.
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