AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Burjassot, 27 de febrer de 2012
ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE BURJASSOT

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

Lloc: Sala d’audiovisuals de la Casa de Cultura
Començament: 19.40 h
Finalització: 21.15 h
Assistents:
Alcalde-president: Jordi Sebastià i Talavera
Rafa Garcia, regidor de participació ciutadana
Emili Altur, regidor d'Hisenda i Economia
Bloc de Burjassot
Esquerra Unida de Burjassot
Partido Popular de Burjassot
PSOE de Burjassot
Associació de veïns Lauri Volpi Dos- Els oblidats de Burjassot
Associació de veïns Mestre Lope- José Carsí
Associació de veïns Accés Ademús- Rajolar 613 viv.
Associació de veïns Blasco Ibáñez i adjacents
Associació de veïns Lauri Volpi
Associació de veïns Lucense
Associació de veïns Plaça Concòrdia, Isabel la Catòlica, etc.
Ángel Fernández Navarro
Asociación Al Bayan
Asociación Burjaweb
Asociación Musical Amadeus Burjassot
Associació comerç i serveis
CEMEF
Círculo Católico San Roque
Club d'atletisme els Sitges Burjassot
Club d’escacs de Burjassot
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Col·lectiu Bordissot
Federació associació de veïns Burjassot
Grup de dones de Burjassot
IMCJB
Plataforma de Burjassot per la III República
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Vicente Felipe Ros Gómez
Víctor Bayona

Excusa la seua assistència Josep Marí i Benavent de l’entitat cultural El Piló.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L'alcalde-president del consell obri la sessió amb una presentació en la qual fa
referència a l'estret marge per al debat en la confecció dels pressuposts atesa la
poca partida dedicada a inversió en l'ajuntament. Encara així, el Consell de
participació ciutadana es farà servir per a donar a conéixer el Pla Economicofinancer
que pretén sanejar el dèficit entre 2012 i 2014. Fa referència, també, al paper de
transmissió a la resta dels ciutadans dels assumptes que s’hi parlaren.
A continuació, parla Rafa García i comenta que el moment actual no ha permés el
desenvolupament d'uns pressupostos participatius tal com era el desig de l'equip de
govern. Dóna exemples de ciutats com Albacete, que han aplicat aquest tipus de
pressupostos i que ha tingut l'oportunitat d’observar. Fa referència al caràcter del
document que es presenta, ja que és un document viu, que pot canviar al llarg del
temps.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Cap persona va presentar una proposta de modificació, així que s'aprova l’acta
de la sessió anterior, que ja s’ha remés prèviament als assistents.
2. Presentació del Pla Economicofinancer; quadres pressupostaris dels
exercicis 2012-2013-2014
A cada assistent se li va remetre prèviament una còpia de l’esborrany del
quadre pressupostari per als exercicis 2012-2014. En el moment de la reunió es va
repartir l'esborrany del pressupost per a l'any 2012.
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Emili Altur, regidor d’Economia i Hisenda, va presentar l'esborrany del
pressupost i la proposta del Pla economicofinancer, que té prevista la seua aprovació
a final de març. Es tracta d'un document que preveu les aportacions dels membres
del consell, amb la qual cosa canviarà abans de la seua aprovació pel plenari ordinari
el dia 27 de març o, en cas necessari, se celebraria un d’extraordinari el 22 de març.
A més, s'ha de previndre també que apareguen noves normes o decrets que
obliguen a una altra modificació. Es remetran més documents posteriorment, i,
especialment important, un document amb “literatura” que farà comprendre millor els
quadres que s'han passat.
Es proposa que els suggeriments per part dels membres del consell es facen
mitjançant l'Agenda 21 local. Totes aquestes es tindran en compte, sempre dins de la
sensatesa. S'esperen suggeriments de cara a millorar el pressupost, pensant que hi
ha persones amb bones idees que d'aquesta manera poden ser tingudes en compte.
3. Precs i preguntes
Es fan diverses preguntes que es contesten en el mateix moment, com ara:
− si la “literatura” que es remetrà aclarirà les dubtes que tenen ara. Es contesta
que sí.
− Si es podran fer suggeriments d'estalvi. Es contesta que sí.
− Si es poden detallar els epígrafs de cada partida. Es contesta que sota petició
sí, però que no es pot de tot perquè seria molt extens.
− Quin grau de vinculació tindran les propostes que es facen? Es contesta que
l’opinió del consell no és vinculant, com el seu propi reglament estableix, però sí que
és interessant arreplegar totes les opinions i propostes, que es tindran en compte
sempre i quan siguen constructives i es puguen assumir. Les que no s'arrepleguen
s'explicarà per què.
− Es faran arribar tots els suggeriments a tots els membres? Es contesta que sí.
− Es preveu la pujada d'impostos? Es contesta que sí.
− Al document es preveu el que existeix, el que no es pot valorar. Es nomenarà
una comissió de seguiment del CMPC, que farà el seguiment del pressupost.
− Es poden desglossar els 24 milions de deute de l'Ajuntament? Es contesta
que eixa informació està a disposició pública i que es pot consultar.
− Es paguen lloguers per part de l'Ajuntament? D'on ve el deute? Es contesta
que eixe deute prové de préstecs per a grans obres, que es desglossaran. Es fa
referència als nous decrets del govern central que impedeixen contractar més
préstecs.
− Es pregunta què signifiquen les sigles PMTE i PGSS que figuren al capítol 3
del quadre economicofinancer. Es contesta que són aportacions de l'estat per
ciutadans.

3

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

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
− Podria donar-se un document en què es poguera comparar amb l'any passat?
Es contesta que sí, que es passarà.
− Quin tipus d’interés té el deute actual? Emili Altur contesta que fins el 2010 era
l’EURIBOR -0,75%, però en eixe any es refinançà i ja no és eixe, però no recorda el
tipus actual. Els bancs actuals amb els que s'està negociant els deutes són: DEXIA,
BSCH, BANKIA i BBVA.
− Quin IBI es pagarà este any? Voluntàriament l'Ajuntament s'actualitza a l’IPC, i
l'altra part es dóna per decret, que és 1,10.
− Es planteja si és viable demanar a les administracions que encara no han
resolt els pagaments a l'Ajuntament una mena d'interessos o recàrrecs per retard en
el pagament. Es comenta que l'Ajuntament és l’últim pagador i moltes voltes finança
projectes d'altres administracions.
− Es proposa que l'epígraf “retribucions alts càrrecs” que correspon als
pagaments als regidors es canvie, ja que no sona bé. Es proposa “retribucions
càrrecs electes”. Es comenta que estes retribucions estan per baix de la mitjana
espanyola i que s'ha eliminat el plus per acudir a la Junta de Govern, per estalviar.
− Un membre proposa que del deute de quasi 2,700,000 € és done preferència
a pagar proveïdors i serveis socials i es retarden els pagaments als bancs.
− Es pregunta la raó per la qual no hi apareixen certes associacions. Serà
perquè no se'ls donarà subvenció? Es contesta que algunes estan agrupades en
algun epígraf, però com que no es pot detallar, no hi apareixen.
− Hi ha una variació de 1,800,000 € a 6,000 € en la partida del CEMEF i de
l’IMCJB, a què es deu? Es contesta que no es pot gastar el romanent, i s'ajusta amb
CEMEF i IMCJB, després d'aprovar el pressupost. El següent punt serà la
modificació d’este punt.
− Un membre del consell exposa la seua predisposició a treballar.
L’alcalde-president comenta que es constitueix un pla de seguiment del
pressupost i que s'han de passar cuses referents al pressupost a l'esborrany del
PGOU.
Sense més assumptes per tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a
les 21.15 hores.

Signat: la secretària
M. Cruz Expósito Lillo
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