AJUNTAMENT DE BURJASSOT
A Burjassot, a 5 de maig de 2011
ACTA 3ª SESSIÓ DEL

Emilio Castelar, 1 46100 Burjassot-València Tel. 963 160 500 Fax 963 900 361 C.I.F. P-4608000-H Reg.Entitats Locals 01460787

CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE BURJASSOT
Lloc: Sala B de la Casa de Cultura
Començament: 19.40 h
Finalització: 22.00 h
La reunió és assistida per Mª Cruz Expósito Lillo, tècnica d’Agenda 21 local de
l’Ajuntament de Burjassot, que exercix com a secretària. També exercix com a assistent
Daniel Gómez Morales, tècnic de Medi ambient i paisatge de l’Ajuntament.
Els assistents són:
Entitat
Representant
President del Consell
Manuel Mondragón
BLOC
Jordi Sebastià
PSOE
Juan Gabriel Sánchez
CEMEF
Vicent Campos
AA.VV. Acceso Ademuz -Rajolar 613 viv
Sheila Marco García
AA.VV. Blasco Ibáñez y adyacentes
José Ramos
AA.VV. El Empalme
Dolores Moreno
AA.VV. Lauri Volpi
Reme Blázquez
AA.VV. Lucense
Pepe Palanca
AA.VV. Mestre Lope
Andrés Galera
AA.VV. Nucli Antic
Amparo Pastor
Asociación Burjaweb
Vicente Francisco Sanchis
Associació comerç i servicis
Encarna Sanchís
Club de baile ¿tú bailas?
Mª Teresa Girón
Entitat Cultural Valenciana El Piló
Josep Marí i Benavent
Hermandad Santísimo Cristo de la Paz
Vicente Paños Villalba
Plataforma de Burjassot por la III República
Jesús Delegido
Patronato de promoción humana y social Juan XXIII Salvador Varea

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Seguint l’orde del dia:
1
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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es llig i aprova l’acta del sessió anterior, que ja ha sigut prèviament remesa als
assistents per mitjà de correu electrònic.
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2. Estudi de l’esborrany del reglament de funcionament del Consell
A cada assistent se li va remetre prèviament una còpia de l’esborrany per mitjà de
correu electrònic, amb les aportacions realitzades per distints membres i el comentari des
del punt de vista tècnic de cada una d’estes.
Després de repassar una per una les aportacions s’arriba a un document consensuat
que és el que s’aporta, amb la puntualització que es va realitzar a l’arribar a l’estudi del
punt núm. 6 de l’article 5, en el que es fa referència als membres del consell, va quedar de
la manera següent: “6. Un/a regidor de cada una dels partits polítics amb representació en la
corporació municipal.”, la representant de l’Associació de Veïns de Lauri Volpi, Remedios Blázquez,
va demanar que constara en acta que acceptava la modificació deguda a l’aportació del grup
Partit Popular, però que ella no estava d’acord en quant que significava que l’actual regidor no
adscrit no podria participar amb vot en el Consell. A açò es va sumar el representant de
l’Associació Blasco Ibáñez, que va demanar que també constara.

3. Nomenament càrrecs
A continuació es demanen voluntaris per als càrrecs de vicepresident i representant
per al ple de l’Ajuntament i del Consell de Mitjans de comunicació local. Es presenten 3
candidats: José Ramos, Vicente Paños i Remedios Blázquez. Es decidix realitzar vot secret
para cada un dels càrrecs, resultanto triada Remedios Blázquez com a representant per al
plenari i el consell de Mitjans de comunicació locals amb 8 vots d’un total de 16 i Vicente
Paños com a vicepresident amb 13 vots del total de 16.
4. Presentació del pla i resultats de participació pública en el procés de redacció del
PGOU.
El tècnic de l’empresa redactora del PGOU, Francisco Ávila, va exposar el nombre de
participants i les seues característiques en els tallers realitzats i en les enquestes a través de
la web, lloant el caràcter participatiu dels ciutadans de Burjassot. També va fer un resum
del pla de participació, recalcant que durant pràcticament tota la redacció del PGOU es
poden realitzar aportacions i que en una fase posterior es tornaran a realitzar tallers esta
vegada més detallats.
5. Precs i preguntes
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Les preguntes es van centrar en la participació del PGOU, resolent dubtes del mode
en què realitzar aportacions. José Ramos, de l’Associació de Veïns de Blasco Ibáñez va
preguntar si era possible redactar un PGOU sense el corresponent Pla acústic municipal, el
tècnic redactor del PGOU va contestar que sí, que era independent, encara així, José
Ramos insistix en el fet que pot ser que del Pla acústic es deriven mesures que aplicar en el
PGOU, i Francisco Ávila li contesta que en tot cas seria objecte d’un estudi detallat que es
donaria en l’última fase de redacció i no en l’actual.
Sense més assumptes que tractar el president dóna per finalitzada la sessió a les
22.00 h.
Documentació adjunta:
1.
document aprovat reglament de funcionament del consell municipal de participació ciutadana
de Burjassot.

FDO: LA SECRETÀRIA

3

