AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Burjassot, 18 d’abril de 2012
ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
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CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE BURJASSOT
Lloc: Sala d’audiovisuals de la Casa de Cultura
Començament: 19.45 h
Finalització: 21.25 h
Assistents:
Alcalde-president: Jordi Sebastià i Talavera
Rafa Garcia, regidor de Participació Ciutadana
Emili Altur, regidor d’Hisenda i Economia
José Blanco, Esquerra Unida de Burjassot
Cristina Subiela, Partido Popular de Burjassot
Vicent Campos, PSOE de Burjassot
Associació de veïns Lauri Volpi Dos- Els oblidats de Burjassot
Associació de veïns Maestro Lope - José Carsí
Associació de veïns Accés Ademús- Rajolar 613 viv.
Associació de veïns Blasco Ibáñez y adjacents
Associació de veïns El Empalme
Associació de veïns Lauri Volpi
Associació de veïns Nucli Antic
Associació de veïns Plaça Concòrdia, Isabel la Catòlica, ect.
Associació Burjaweb
Associació Musical Amadeus Burjassot
Associació Scout de Burjassot
Cemef
Círculo Católico San Roque
Club d'atletisme els Sitges Burjassot
Col·lectiu Bordissot
Entitat cultural valenciana El Piló
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Federació d’associacions de veïns Burjassot
Federació de Veïns Independents de Burjassot
Graciela Gallo
Grup de dones
José M. Casamayor
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Plataforma de Burjassot per la III República
UPyD
Vicente Felipe Ros Gómez
Víctor Bayona

Excusa la seua assistència l’associació de veïns Lucense, l’Associació de
Comerç i Servicis, Rosana Valero i Bloc de Burjassot.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde-president del consell obri la sessió amb una presentació en què torna
a fer referència a l’estret marge per al debat en la confecció dels pressupostos atesa
la poca partida dedicada a inversió en l’Ajuntament. Encara així, en esta sessió es
pretén donar a conéixer el pla d’ajust i debatre l’esborrany del pressupost que es
presentarà al plenari de l’Auntament, que se celebrarà el 24 d’abril.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Cap persona va presentar proposta de modificació, així que s’aprova l’acta del
sessió anterior, que ja ha sigut prèviament remesa als assistents.
2. Presentació del Pla d’ajust
A cada assistent se'l va remetre prèviament el pla d’ajust, l’esborrany del
pressupost i un quadre comparatiu entre el pressupost de 2010 i de 2012, ja que el
del 2010 ha sigut prorrogat durant 2011 i part de 2012.
Emili Altur, regidor d’Economia i Hisenda, va presentar el pla d’ajust, aprovat pel
ple de l’Ajuntament el mes passat. Dos dies abans del 27 de març (que va tindre lloc
la sessió del consell) es va publicar un Reial Decret que obligava a redactar un pla
d’ajust, de manera que totes les factures pendents havien de resoldre’s en el termini
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de 3 anys. Açò obliga a un nou punt de vista respecte a l’elaboració del pressupost:
hi ha un sostre de despesa i, a partir d’eixe punt, es treballa.
El Pla Economicofinancer s’ha d’aprovar abans que s’aprove la Llei d’Estabilitat
Pressupostària. Si no és així, el termini de 3 anys passaria a ser d’1 any, situació que
desestabilitzaria completament l’Ajuntament.
Açò fa que l’equip de govern haja de prendre decisions incòmodes i que no són
del seu grat per a aconseguir l’ajust.
Es fan diverses consultes i apreciacions per part dels assistents:
− Hi ha ajuntaments que no han hagut de presentar aquest pla d’ajust perquè no
tenien deutes que comunicar i esta és una manera de garantir el pagament a
proveïdors. L’equip de govern contesta que els ajuntaments semblants a Burjassot,
per l’envergadura del municipi, l'han hagut de presentar pràcticament el 100%.
− El pla d’ajust és només referent a proveïdors? Es contesta que no, que preveu
altres àrees. Es tracta d’un equilibri entre ingressos i despeses.
− Es podrien comprometre els partits polítics a una contenció en la pujada
d’impostos que fixara un màxim per als pròxims 10 anys? Es contesta que la pujada
ha sigut molt elevada. Cada partit haurà de decidir-ho i contestar a aquest
suggeriment.
3. Presentació i comentaris del nou esborrany del pressupost 2012
Emili Altur comenta que s’han retallat totes les àrees. S’han tingut en compte
diversos dels suggeriments que s’han aportat, entre elles les de l’Associació
Burjaweb, respecte a Aigües de València i FCC. No pot assegurar que es començara
a estudiar a partir d’este suggeriment, però sí s’estudien per ser de les partides més
importants.
Estan tenint reunions amb sindicats i Cemef per a poder retocar les retribucions
al personal.
Es realitzen preguntes i suggeriments. A continuació es relacionen junt amb les
respostes:
− És compatible un deute de 4.000.000 € amb unes retribucions als polítics de
420.000 €? L’alcalde-president comenta que els salaris estan congelats des de 2008
i que, a més, se’ls va aplicar per llei al funcionariat una rebaixa del 10%, el màxim
que permetia la llei. S’ha eliminat la partida que primava els assistents a la Junta de
Govern, que ascendia a 300 € al mes. Hi ha regidors amb contracte, d’altres sense,
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que perceben indemnització; no tots estan al 100% (entre ells, l’alcalde). Burjassot
està per davall de la mitjana en salaris als polítics.
− Es paga als polítics 150 € per acudir al ple? Figura al BOP de juliol de 2011.
Es contesta que no, que ha d’haver-hi un error.
−
− Hi ha partides molt altes, com la corresponent a l’IMCJB i a el CEMEF, o fons
de grups polítics i ajudes familiars en escoles infantils. Les partides de l’IMCJB i el
CEMEF s’han utilitzat per a quadrar el pressupost. El Pla d’Ajust permet ajustar a 3
anys, però el pressupost no, i ha de ser ingressos igual a despeses. Les altres
partides són així, algunes han disminuït respecte al pressupost anterior i altres s’han
de mantindre, ja que van destinades a famílies molt desfavorides.
− L’Associació Cultural Amadeus continua sense saber si enguany tindrà
subvenció, a més que no sap la resolució de la sol·licitada l’any 2011. Es contesta
que aquestes depenen del pressupost propi de la Casa de Cultura, posteriorment a
aquesta sessió es realitzarà la del pressupost de la Casa de Ccultura. Emili Altur
s’interessarà per la seua situació i li informarà.
− La Federació Independent de Veïns de Burjassot va emetre una sèrie de
preguntes i suggeriments que, atés el volum del document, es contestarà per escrit.
Totes les propostes s’han considerat. Per exemple, els salaris dels funcionaris no es
poden modificar fàcilment, ja que hi ha convenis específics. Hi ha suggeriments que
no es poden arribar a considerar per ser inviables o, fins i tot, il·legals. Hi ha
subvencions específiques que són per a actuacions concretes i no es poden gastar
per a una altra cosa, per exemple, una subvenció per a arreglar les voreres no es pot
utilitzar per a rehabilitar el mercat.
− Un membre suggereix que el que es demana són solucions a aquesta situació
i que s’optimitzen els recursos propis de què es disposen. Es contesta que s’han
intentat minimitzar rebaixes en les partides destinades a personal, benestar social i
cultura. S’han anul·lat partides senceres que no afectaven el personal. Encara que
no li agrade a l’equip de govern, la partida dedicada a subvencions s’ha quedat a 0.
No obstant això, si ocorre algun imprevist com puga ser un ingrés no previst, aquest
es racionalitzarà.
Es pregunta què signifiquen “Expropiaciones e intereses justiprecios” del
capítol 6. Es contesta que es tracta d’una reserva de compliment obligatori per
compromisos adquirits anteriorment, que no significa que s’ha d’abonar, sinó que
s’abonen si es perd la raó i si es guanya no.
−
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Hi ha partides que figuren, com ara RIU 613 i una altra que és Servicis
Independents Professionals que pugen a 293.000 €. No es pot renegociar aquest
import? Es contesta que les partides RIU van destinades a un projecte amb
finançament europeu al 70%, l’Ajuntament ha d’abonar el 100% d’aquest import previ
al seu pagament per la UE i abans de final d’any. D’altra banda, la partida de Servicis
independents professionals correspon a tècnics que treballen per a l’Ajuntament.
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−

− La partida d’Ajudes d’emergència i col·lectius en risc d’exclusió ascendeix a
230.000 €, a què es deu? Es contesta que es tracta d’ajudes a fons perdut per a
persones desfavorides, com a últim recurs.

La partida Redacció pla general que ascendeix a 231.778,45 €, a què es deu?
Es contesta que a l’últim pagament de la redacció del PGOU.
−

− Per què s’anul·len les subvencions a associacions però no a falles? Es
contesta que existia un conveni previ amb l’Agrupació de Falles, l’any faller comença
després de falles, i les falles, a causa del conveni, ja havien realitzat la despesa
preveient la subvenció. No obstant això, la partida és menor de la prevista. Per a
l’any 2013 ja s’ha comunicat que es redueix al mínim.

− Per què es construeixen edificis si no es podran mantindre, i el mercat i el
convent continuen sense rehabilitar-se? Es contesta que el convent no és municipal,
està negociant-se però l’Ajuntament només pot requerir al propietari la seua
conservació. La fundació Bisbe Muñoz Izquierdo s’està rehabilitant per mitjà del Pla
Confiança, i servirà per a albergar la policia, i la despesa de manteniment serà
mínima. L’edifici Ausiàs March estava en expropiació catalogat com a espai
dotacional, i per mitjà del Pla Confiança s’està rehabilitant. Per mitjà d’un conveni de
cessió d’ús, servirà per a albergar un centre ocupacional que es farà càrrec de la
despesa. D’altra banda, el mercat no es va poder presentar a cap pla perquè s’havia
destinat una partida prèvia del pressupost amb aquest destí, que ara no existeix.
− Per què no es va usar la partida destinada al mercat provisional per a
rehabilitar el mercat? Es contesta que perquè si no, el mercat haguera estat tancat
un temps, amb el consegüent perjudici per als comerciants.
− Per part de la portaveu del PP: el pressupost de l’IMCJB ja està redactat i es
podria haver passat perquè les associacions culturals saberen ja la resposta a si
tenen subvenció. Ella ja coneix la resposta negativa a la pregunta de l’associació
Amadeus.
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− Un membre comenta que els representants de les associacions culturals van
triar un representant per al consell de la Casa de Cultura, i aquest no ha transmés la
informació.
− Per què té subvenció l’Associació d’Amics del Ferrocarril? Es contesta que
aquesta associació s’encarrega del trenet de la Granja, i funciona amb el sistema de
tiquets, però l’import d’aquests tiquets són diners públics, així que s’ha de depositar
en l’ajuntament, i se’ls torna en forma de subvenció, que s’ha d’estimar en el
pressupost.

− Les activitats esportives cobren 52.000 €. Es contesta que hi ha convenis
previs amb clubs esportius.
− Per part de la portaveu del PP: com es poden destinar 1.800.000 € a la Casa
de Cultura i no subvencionar a les associacions culturals? Es contesta que aquest
pressupost és per a mantindre la Casa de Cultura, en l’equip de govern no està la
idea de tancar-la.

− L’associació Amadeus comenta que li exigeixen un pagament per reservar el
centre Tívoli. Es contesta que obrir els centres públics comporten una despesa i
aquesta s’ha d’abonar.
Es va presentar un projecte per part de la Federació d’Associacions de Veïns
de Burjassot per a optimitzar els recursos, però no saben en quina situació està el
projecte. Es contesta que es parla en el projecte del Teatre el Progrés, i que aquest
no està en situació d’ús perquè no és segur. S’està acabant de redactar el
Reglament d’usos d’espais públics. Els col·legis no són competència de l’Ajuntament,
i el secretari de l’Ajuntament està estudiant la millor forma de fer-ho.
−

− Hi ha despeses com locomoció, telefonia, energia, etc., que es podrien reduir.
Es contesta que s’està treballant en energia per a reduir el 20-30%, s’ha disminuït
l’horari d’il·luminació i la intensitat. En telefonia i comunicacions ha disminuït la
partida i s’estudia com fer-ho encara més.
− Com és que el poliesportiu consumeix 1/3 de l’energia de tot el poble? Es
contesta que actualment no es pot realitzar la inversió que permetria rebaixar la
despesa energètica. De tota manera, s’està treballant per disminuir eixa partida.
− Els ciutadans sempre acaben pagant per la mala gestió dels polítics. Es
contesta que els ajuntaments han d’assumir massa competències per al finançament
6

AJUNTAMENT 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

que reben, amb la qual cosa s’han de sol·licitar crèdits o efectuar actuacions
urbanístiques. Només el 4% del deute nacional es deu a les administracions locals.
Una vegada finalitzades les preguntes, es proposa que es presenten
suggeriments per part dels membres del consell i que es facen per mitjà de 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 es puguen tindre en compte. De fet, dels
suggeriments presentats prèviament se n’han incorporat dos en concret i la resta
s’estan estudiant, com així s’estudiaran les presentades una vegada aprovats els
pressupostos.
Sense més assumptes per tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a
les 21.25 hores.

Signat: la secretària
M. Cruz Expósito Lillo
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