AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚM. 2015000017 DEL DIA 27
D’OCTUBRE DE 2015

Alcalde-president
Rafael García García
Regidors
Olga Camps Contreras
José Ruiz Cervera
Estefanía Ballesteros Martínez
Manuel Pérez Menero
M. Carmen Hortelano Gómez
Manuel Lozano Relaño
Laura Espinosa Pérez
Sonia Casaus Lara
Antonio J. Mir Ballester
M. José Bartual Martínez
Vicente Valero Hernández
Emili Altur i Mena
Lluna Àrias Cortina
Roc Lluís Senent Sánchez
Maria Viu Rodriguez
Tatiana Sanchis Romeu
David Sánchez Pérez
J. Alberto López Camarillas
Alicia Moreno Martínez
Adrián Juste Agulló
Secretari
J. Rafael Arrebola Sánz
Interventora
M. Dolores Miralles Ricós
Començament: 20.03 h

Finalització: 00.00 h

Lloc: Sala de Plens

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la ciutat de Burjassot, en la data i a l’hora indicades, es reuneixen a la Sala de Sessions d’aquest
Ajuntament els regidors esmentats, sota la presidència de l’alcalde-president de l’Ajuntament on hi ha la
sessió ordinària del Ple, en primera convocatòria. Hi actua com a secretari el qui ho és de la Corporació.
Comprovada l’assistència de prou membres per a constituir vàlidament el Ple, l’alcalde declara oberta la
sessió i, abans de començar informa que, a partir de hui, es podran veure les sessions dels plens en directe.
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Fins ara s’enregistraven per a pujar-les posteriorment a la pàgina municipal perquè pogueren ser
visualitzades. Però a partir d’aquesta sessió els ciutadans podran veure tots els plens en temps real per mitjà
d’una càmera que instal·lada en aquest recinte i que s’espera que funcione correctament. Tot seguit, entra a
tractar els assumptes que componen l’orde del dia.
ASSUMPTES TRACTATS

SECRETARIA
1.

SECRETARIA. CORRESPONDÈNCIA I PUBLICACIONS LEGALS (EXP. 000094/2015-00)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, transcrita tot seguit:
«El secretari dóna compte de la correspondència i publicacions següents:
•

Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat (BOE núm. 247 de 15/10/2018).

•

Llei Orgànica 15/2015, de 16 d’octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del
Tribunal Constitucional, per a l’execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia
de l’Estat de Dret (BOE núm. 249 de 17/10/2018).

Els membres del Ple en queden assabentats».
2.

SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D’ALCALDIAPRESIDÈNCIA I DELS DELEGATS D’ÀREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(EXP. 000095/2015-00)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que tot seguit es transcriu:
«D’acord amb el que disposa l’article. 42 del ROFRJ de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28
de novembre, es dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pels regidors delegats d’àrees, en
matèria de la seua competència, de la núm. 2577, de 16/09/2015, a la núm. 2909, de 15/10/2015, ambdues
incloses; així com dels acords de la Junta Govern Local núm. 27, de 28 de setembre de 2015; núm. 28 de
13 d’octubre de 2015, respectivament, als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern municipal
pel Ple, competència atribuïda per l’article 22.a) i 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i article 104 del ROF».
El Ple n’ha pres coneixement».
3.

SECRETARIA. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 432/2012 DICTADA EN EL RECURS
D’APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 713/2015 RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT
ORDINARI NÚM. 772/2010, RECURS INTERPOSAT PER FCO. JAVIER SORIANO PONS (EXP.
000042/2010-00)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que tot seguit es transcriu:
«Vist l’escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de València que ha tingut entrada en aquest
Ajuntament, el 26/11/2010, registrat amb el núm. 25780 relatiu a la Interlocutòria de data 9 de febrer de 2011,
dictat en la Peça de Mesures Cautelars en el Procediment Ordinari 772/2010, recurs interposat per Fco.
Javier Soriano Pons, en què se sol·licita la mesura cautelar de suspensió de l’execució de l’acte mentre
recaiga sentència.
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L’acord de la interlocutòria és el següent:
S’acorda adoptar la mesura cautelar de suspensió de l’execució de l’acte recorregut mentre recaiga
una resolució definitiva que pose fi al procediment.
Cal notificar aquesta resolució de forma legal a les parts, fent-los saber que contra aquesta pot
interposar-se un recurs d’apel·lació en el termini de 15 dies a comptar de l’endemà de la notificació
d’aquesta resolució.
Amb data 14/12/2012, núm. 24972, s’ha rebut en el registre d’entrada de l’Ajuntament l’escrit remés pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de València, relatiu a la sentència núm. 432/2012, de 30/11/2012, dictada en
el Procediment Ordinari 772/2010, recurs interposat per Fco. Javier Soriano Pons, contra l’extinció de les
concessions administratives atorgades al seu dia per a la construcció de panteons en el Cementeri Municipal
{exp. 000011/2010-02} en el que es desestimen les al·legacions formulades pels interessats i es confirma
l’acord del Ple de 23 de febrer de 2010.l.
El veredicte de la sentència és el següent:
Que he de desestimar i desestime el recurs contenciós administratiu interposat per Alicia Suay
Casado, procuradora dels tribunals, en nom i representació de Fco. Javier Soriano Pons, sota la
direcció lletrada de Rafael Vilanova Sainz-Pardo contra l’Ajuntament de Burjassot, representat i defés
pel lletrat Rafael Vilanova Sainz-Pardo, en impugnació de la resolució a què es refereix
l’encapçalament, declarant que la mateixa és d’acord amb Dret.
Declarant d’ofici les costes processa’ls.
Contra la present resolució pot interposar-se recurs d’apel·lació en el termini de quinze dies en aquest
Jutjat perquè prenga coneixement la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, amb el dipòsit previ de la quantitat de cinquanta euros prevists
en la DA quinzena de la LOPJ introduïda pel 1/09 de 3 novembre.
Finalment, atés l’escrit del TSJCV Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quinta, que ha tingut entrada en
aquest Ajuntament, el 01/10/2015, registrat amb el núm. 16977, relatiu a la sentència núm. 713/2015,
recaiguda en el recurs d’apel·lació contra la sentència dictada en el Procediment Ordinari 772/2010, recurs
interposat per Fco. Javier Soriano Pons contra l’extinció de les concessions administratives atorgades al seu
dia per a la construcció de panteons en el Cementeri Municipal {exp. 000011/2010-02} en què es desestimen
les al·legacions formulades pels interessats i es confirma l’acord del Ple de 23 de febrer de 2010.
El veredicte de la sentència és el següent:
[1]Desestimem el recurs d’apel·lació interposat per Fco. Javier Soriano Pons representat per la
procuradora Alicia Suay Casado contra la sentència núm. 432/12, de 30 de novembre, dictada per el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de València, en Procediment Ordinari 772/10.
Sense imposició de costes.
Per tot això, eleva al Ple la proposta següent:
ACORD
Primer. Prendre coneixement de l’esmentada sentència.
Segon. Traslladar-la al Negociat de Benestar Social, que va tramitar l’expedient i al Negociat de Serveis
Municipals per a l’execució de la sentència.
Tercer. Remetre un còpia d’aquest acord al TSJCV Sala Contenciosa Administrativa Secció perquè en
prenga coneixement i als efectes oportuns».
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Els membres del Ple en prenen coneixement.
4.

SECRETARIA 1 .03. DESIGNACIÓ DEL VICEPRESIDENT DE L’IMCJB. DONAR COMPTE DEL
DECRET D’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE L’IMCJB (EXP.
000082/2015-00)

Atesa la proposta del delegat de l’àrea que tot seguit es transcriu:
«Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015003086, de data 21 d’octubre de 2015, sobre la delegació de
la Vicepresidència de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, que es transcriu tot seguit:
“Decret: 2015003086
Data: 21 d’octubre de 2015
Expedient: SECRETARIA - 000082/2015-00
Rafael García García, alcalde-president de
l’Ajuntament de Burjassot, en virtut de les
atribucions conferides en l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i la resta de disposicions que la
complementen i despleguen.

Rafael García García, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las
atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y demás disposiciones que la
complementan y desarrollan..

Atés que l’alcalde és el president nat de totes les entitats que integren l’organització municipal i que, de
conformitat amb el que estableix l’article 10 dels seus Estatuts, té l’atribució de nomenar fins a dos
vicepresidents que substituïsquen el president en la totalitat de les seues funcions en els casos d’absència,
malaltia o impediment que li impossibilite exercir les seues funcions.
Per això, una vegada fetes les eleccions locals de 24 de maig de 2015, i una vegada constituït l’Ajuntament
en la sessió extraordinària del Ple celebrada el 13 de juny de 2105, per Decret de l’Alcaldia núm.
2015001765, de data 17 de juny de 2015, es nomena a M. Carmen Hortolà Gómez vicepresidenta de l’Institut
Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot.
Tenint en compte la nova organització municipal i fent ús de les atribucions que m’atorga la legislació vigent
RESOLC
Primer. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia núm. 2015001765, de data 17 de juny de 2015, pel qual es
nomenava a M. Carmen Hortolà Gómez vicepresidenta de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de
Burjassot.
Segon. Nomenar Vicepresidenta de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut a Maria Viu Rodríguez.
Tercer. Notificar aquesta resolució a les interessades i publicar-la en el BOP, tauler d’edictes i [2]Portal de
Transparència”».
Els membres del Ple en prenen coneixement.
5.

SECRETARIA 1 .01. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA SOBRE DELEGACIONS
GENÈRIQUES DE L’ALCALDE EN ELS REGIDORS D’ÀREA (EXP. 000082/2015-00)

Atesa la proposta del delegat de l’àrea, que tot seguit es transcriu:
«Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015003078, de data 21 d’octubre de 2015, sobre la delegació de
competències genèriques de les funcions de l’Alcaldia en diversos regidors, que es transcriuen tot seguit:
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“Decret: 2015003078
Data: 21 d’octubre de 2015
Expedient: SECRETÀRIA - 000082/2015-00
Rafael García García, alcalde-president de l’Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions conferides
en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i la resta de
disposicions que la complementen i despleguen.
Després de les eleccions locals del 24 de maig de 2015, i constituïda la corporació en sessió extraordinària el
dia 13 de juny de 2015, per decret de l’Alcaldia núm. 2015001763, de data 17 de juny de 2015, s’efectuen les
delegacions genèriques a favor dels regidors que en el mateix s’indica.
Estudiada la conveniència d’introduir modificacions en l’organització municipal.
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; i en els articles 43, 44 i 45 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el ROF.
RESOLC
Primer. Deixar sense efecte el decret de l’Alcaldia núm. 2015001763, de data 17 de juny de 2015, pel qual es
van efectuar delegacions genèriques en diversos regidors i en conseqüència, efectuar les delegacions
genèriques següents a favor dels regidors que s’indiquen tot seguit, i referides a cada una de les huit grans
àrees en què s’estructura l’Ajuntament de Burjassot:

ÀREA MUNICIPAL

REGIDOR DELEGAT
RESPONSABLE D’ÀREA

Governació

Emili Altur Mena

Seguretat i Acció Ciutadana

Manuel Pérez Menero

Promoció Econòmica

Roc Lluís Senent Sánchez

Urbanisme

José Ruiz Cervera

Hisenda

José Ruiz Cervera

Benestar Social

Lluna Àrias Cortina

Igualtat i Desenvolupament Local

Lluna Àrias Cortina

Serveis Municipals

Manuel Lozano Relaño

Els regidors delegats d’àrea, a excepció de les matèries de la seua àrea especialment delegades a altres
regidors, exerciran les facultats de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los, en general, incloent-hi
l’atribució de resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten tercers.
Correspondrà a l’alcalde la resolució dels recursos de reposició que s’interposen contra les resolucions dels
regidors d’àrea.
Amb la finalitat de garantir la unitat de govern i la gestió del municipi, els regidors delegats d’àrea, assumiran
la coordinació dels regidors que ostenten delegacions especials referides a assumptes o matèries concretes
dins de la seua àrea.
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Segon. Delegar en el regidor de l’Àrea d’Urbanisme les atribucions que d’aquesta matèria no hagen sigut
delegades a un altre òrgan, i en concret:
•
•
•
•
•
•

Llicències d’obres menors.
Llicències d’obres en subsòl de les vies públiques.
Autoritzacions per a l’ocupació del sòl de les vies públiques excepte per mercats.
Llicències de parcel·lació i segregació.
Ordenes d’execució.
Llicència d’ocupació d’edificis.

Tercer. Delegar en el regidor de l’Àrea d’Hisenda les atribucions següents en matèria de gestió
pressupostària, i en concret:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoritzacions de despesa.
Disposicions o compromisos de despesa.
Reconeixement o liquidació de les obligacions.
Reconeixements de drets.
Fraccionament d’ingressos i compensació de crèdits.
Ingressos efectius.
Ingressos no pressupostaris.
Reintegraments de pagament.

Quart. D’acord amb el que disposen els articles del 114 al 118 del ROF, totes les delegacions genèriques
queden condicionades al següent:
a) A l’acceptació per part del regidor delegat. La delegació es considerarà acceptada tàcitament si
en el termini de tres dies hàbils comptadors des de la notificació de l’acord el regidor no manifesta
expressament a l’Alcaldia la no-acceptació de la delegació.
b) A la seua revocació o modificació per resolució de l’Alcaldia.
c) A rebre l’Alcaldia informació sobre les actuacions que realitze cada regidor delegat.
d) A ser informada l’Alcaldia prèviament a l’adopció de decisions de transcendència.
Cinqué. Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que accepten, si escau, als càrrecs. El
nomenament s’entendrà acceptat tàcitament si en el terme de tres dies hàbils comptadors des de la
notificació de la resolució el regidor no fa manifestació expressa davant de l’Alcaldia respecte a la noacceptació del càrrec.
Sisé. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i en el [3]Portal de
Transparència.
Seté. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que es faça”».
Els membres del Ple en prenen coneixement.
6.

SECRETARIA 1 .02. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA SOBRE LES DELEGACIONS
ESPECIALS EN DIVERSOS REGIDORS (EXP. 000082/2015-00)

Atesa la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015003084, de data 21 d’octubre de 2015, sobre la delegació de
competències especials de les funcions de l’Alcaldia en diversos, transcrit tot seguit:
“Decret: 2015003084
Data: 21 d’octubre de 2015
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Expedient: SECRETARIA - 000082/2015-00
Rafael García García, alcalde-president de
l’Ajuntament de Burjassot, en virtut de les
atribucions conferides en l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i la resta de disposicions que la
complementen i despleguen.

Rafael García García, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las
atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y demás disposiciones que la
complementan y desarrollan..

[4]Després de les eleccions locals del 24 de maig de 2015, i constituïda la corporació en sessió extraordinària
el dia 13 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2015001764, de data 17 de juny de 2015, s’efectuen
les delegacions especials a favor dels regidors que en el mateix s’indica
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; i en els articles 43, 44 i 45 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el ROF,
RESOLC
Primer. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia núm. 2015001764, de data 17 de juny de 2015, pel qual es
van efectuar delegacions especials en diversos regidors i en conseqüència, efectuar les delegacions
especials següents a favor dels regidors que s’indiquen tot seguit, referides a les matèries indicades:

MATÈRIA

REGIDOR DELEGAT

Oficina de Sostenibilitat. Medi Ambient.
Emili Altur Mena
Agenda 21. Mobilitat.
Personal. Oferta d’ocupació pública. Espai
Lluna Àrias Cortina
Dona.
Ocupació. Mercats. Comerços. Turisme.
Roc Lluís Senent Sánchez
Consum. OMIC.
Oficina de Promoció del Valencià

Maria Viu Rodríguez

Institut Municipal de Cultura i Joventut

Maria Viu Rodríguez

Potestat sancionadora per infraccions de
trànsit, per infraccions a les ordenances
municipals i per espectacles públics, Manuel Pérez Menero
activitats recreatives i establiments públics.
Protocol
Serveis Socials

M. Carmen Hortelano Gómez

Cultura. Joventut. Falles

Estefanía Ballesteros Martínez

Educació

Laura Espinosa Pérez

Sanitat. Cementeri. Benestar animal

Olga Camps Contreras

Els regidors amb delegacions especials tindran les facultats de dirigir els serveis corresponents així com la de
gestionar-los.
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Els regidors amb delegacions especials no tindran la facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que
afecten tercers. Això no obstant, podran elevar els regidors d’àrea propostes de resolució sobre assumptes de
la seua competència.
No obstant això, el regidor que exercisquen la delegació especial sobre Potestat sancionadora per infraccions
de trànsit, per infraccions a les ordenances municipals i per espectacles públics, activitats recreatives i
establiments públics tindrà les mateixes atribucions que els regidors d’àrea.
Segon. Així mateix delegue la facultat de celebrar matrimonis civils, a la totalitat dels regidors de la
Corporació en els horaris establits a tal efecte.
Tercer. L’Alcaldia es reserva totes les atribucions relacionades amb Participació Ciutadana.
Quart. D’acord amb el que disposa els articles del 114 al 118 del ROF, totes les delegacions especials
queden condicionades al que segueix:
a) A l’acceptació per part del regidor delegat. La delegació es considerarà acceptada tàcitament si
en el termini de tres dies hàbils comptadors des de la notificació de l’acord el regidor no manifesta
expressament a l’Alcaldia la no-acceptació de la delegació.
b) A la seua revocació o modificació per resolució de l’Alcaldia.
c) A rebre l’Alcaldia informació sobre les actuacions que realitze cada regidor delegat.
d) A ser informada l’Alcaldia prèviament a l’adopció de decisions de transcendència.
Cinqué. Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que accepten, si escau, tals càrrecs. El
nomenament es considerarà acceptat tàcitament si en el terme de tres dies hàbils comptadors des de la
notificació de la resolució el regidor no fa manifestació expressa davant de l’Alcaldia respecte a la noacceptació del càrrec.
Sisé. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i en el [5]Portal de
Transparència.
Seté. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que es faça”».
Els membres del Ple en prenen coneixement.
7.

SECRETARIA 3 .01. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA SOBRE EL NOMENAMENT DELS
TINENTS D’ALCALDE (EXP. 000084/2015-00)

Atesa la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015003091, de data 21 d’octubre de 2015, sobre el nomenament
de tinents d’Alcaldia en diversos regidors, transcrit a continuació:
“Decret: 2015003091
Data: 21 d’octubre de 2015
Expedient: SECRETARIA - 000084/2015-00
Rafael García García, alcalde-president de
l’Ajuntament de Burjassot, en virtut de les
atribucions conferides en l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i la resta de disposicions que la
complementen i despleguen.
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Després de les eleccions locals del 24 de maig de 2015, i constituïda la corporació en sessió extraordinària el
dia 13 de juny de 2015, per decret de l’Alcaldia núm. 2015001767, de data 17 de juny de 2015, es nomenen
els tinents d’alcalde.
Atenent a la nova organització municipal.
De conformitat amb el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 22 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i l’article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC
Primer. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia núm. 2015001767, de data 17 de juny de 2015, pel que
nomenaven tinents d’alcalde.
Segon. Nomenar com a titulars de les tinences d’Alcaldia els regidors i membres de la Junta de Govern Local
següents:

TENIENTS D’ALCALDIA

1r.
2n.
3r.
4t.
5é.
6é.
7é.

Emili Altur Mena (Compormís)
José Ruiz Cervera (PSOE)
Manuel Pérez Menero (PSOE)
Manuel Lozano Relaño (PSOE)
Sonia Casaus Lara (PP)
Tatiana Sanchis Romeo (C’s)
J. Alberto López Camarillas (EUPV)

Tercer. Correspondrà als nomenats substituir, pel seu ordre de nomenament, aquesta Alcaldia, en l’exercici
de les seues atribucions en els supòsits legalment previstos.
Quart. Notificar aquesta resolució a les persones designades a fi que presten, si escau, l’acceptació de tals
càrrecs. El nomenament es considerarà acceptat tàcitament si en el terme de tres dies hàbils comptadors des
de la notificació de la el regidor no manifesta expressament a l’Alcaldia la no-acceptació del càrrec.
Cinqué. Els nomenaments efectuats seran efectius des de l’endemà de la data d’aquesta resolució.
Sisé. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es faça.
Seté. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i en [6]Portal de
Transparència”».
Els membres del Ple en prenen coneixement.
8.

SECRETARIA 3 .03. PROPOSTA DE CREACIÓ I
INFORMATIVES PERMANENTS (EXP. 000084/2015-00)

COMPOSICIÓ

DE

LES

COMISSIONS

Atesa la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«De conformitat amb el que disposen els articles 119 i del 123 al 127 del ROF i en l’article 31 de la Llei
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Propose al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Crear les comissions informatives permanents següents:

PLE Núm.: NumeroSesion2 de FechaSesion2

Pàgina 9

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Governació
Seguretat i Acció Ciutadana
Promoció Econòmica
Urbanisme
Hisenda
Benestar Social
Serveis Municipals
Igualtat i Desenrotllament Local

Segon. La Comissió Informativa d’Hisenda funcionarà també com a Comissió Especial de Comptes, de
conformitat amb el que estableixen els articles 20.2.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, article 212 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRRHL, i article 119 de la Llei 8/2010, de 23 de
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i li correspondrà l’examen, l’estudi i
l’informe de tots els estats i comptes de l’Ajuntament de Burjassot que haja d’aprovar el Ple de la corporació,
d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
Tercer. La composició de cada una de comissions informatives permanents és la següent:
a) L’alcalde és el president nat de totes, no obstant això, la presidència efectiva estarà delegada en
qualsevol membre de la corporació, a proposta de la mateixa comissió, una vegada que,
constituïda aquesta, s’haja efectuat l’esmentada elecció al seu si.
b) Cada comissió estarà integrada per onze membres, en representació de tots els grups polítics
que componen la corporació, en proporció al nombre de regidors que tinga cada un d’ells, de
manera que en corresponen: 4 al PSOE, 2 al PP, 2 a Compromís, 1 a Ciutadans, 1 a EUPV i 1 a
Totes.
c) De conformitat amb l’article 31.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana, la votació dels assumpte en les comissions informatives es
realitzarà pel sistema de vot ponderat (el vot emés pel portaveu de cada grup polític en la
comissió informativa representarà la proporcionalitat del grup en el Ple).
d) El portaveu de cada grup polític municipal, mitjançant un escrit dirigit a l’alcalde, del qual es
donarà compte al Ple, designarà els membres del seu grup en cada comissió informativa. Aquests
regidors podran ser substituïts per qualsevol altre regidor del seu grup.
Quart. Cada una d’aquestes comissions informatives es correspon amb cada una de les huit grans àrees en
què s’estructura l’ajuntament de Burjassot, segons el detall següent:
1a) Àrea de Governació, que comprén les matèries següents:
-

Oficina de Promoció del Valencià
Personal
Oferta pública d’ocupació
Grups polítics
Recursos humans
Organització de l’Ajuntament
Recursos tècnics
Contractació de personal
Subvencions
Relació de llocs de treball
Plantilla de personal funcionari i laboral
Oferta d’ocupació pública

2a) Àrea de Seguretat i Acció Ciutadana
-

Policia Local
Protecció Civil
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-

Festes
Falles
Esports
Benestar animal

3a) Àrea de Promoció Econòmica
-

Ocupació
Mercats i Comerç
Turisme
Consum
OMIC
Societat mercantil local de l’Ajuntament de Burjassot, Centre d’Ocupació, Estudis i
Formació, SLU (CEMEF SLU)

4a) Àrea d’Urbanisme, que comprén les matèries següents:
-

Planejament
Programes d’actuació
Gestió urbanística
Llicències d’obres
Activitats
Espectacles públics
Establiments públics
Inspecció urbanística
Ocupacions del sòl excepte per mercats
Ocupacions del subsòl de la via pública

5a) Àrea d’Hisenda i Economia, que comprén les matèries següents:
-

Formació i desplegament del pressupost
Oficina pressupostària
Aprovació de pagaments
Gestió, liquidació, inspecció i revisió dels actes tributaris
Comptabilitat
Intervenció
Tresoreria
Recaptació
Compres
Patrimoni
Rendició de Comptes

6a) Àrea de Benestar Social, que comprén les matèries següents:
-

Cultura
Joventut
Educació
Serveis socials
Sanitat
Protocol
Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB)

7a) Àrea de Serveis Municipals, que comprén les matèries següents:
-

Obres municipals
Aigua potable
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-

Enllumenat públic
Sanejament
Manteniment de serveis
Parcs i jardins
Residus sòlids urbans
Neteja viària
Brigada d’obres
Cementeri

8a) Àrea d’Igualtat i Desenvolupament Local, que comprén les matèries següents:
-

Igualtat
Medi Ambient
Agenda 21
Mobilitat

Cinqué. S’integren dins de l’estructura municipal:
-

L’organisme autònom Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB).
L’empresa municipal, societat mercantil local de l’Ajuntament de Burjassot, Centre d’Ocupació,
Estudis i Formació, SLU (CEMEF, SLU)».

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents:
Amb caràcter previ, i atés que aquest assumpte no ha sigut prèviament dictaminat per la corresponent
comissió informativa, la proposició es va sotmetre a votació del Ple que per dotze vots a favor (8 PSOE i 4
Compromís) i nou abstencions (4 PP, 2 C’s, 2 EUPV i 1 Totes), va acordar incloure aquest assumpte en l’orde
del dia.
Tot seguit, el secretari informa que l’alcalde ha introduït una modificació en la seua proposta que consisteix en
el següent: en la proposta original, la matèria de Benestar animal, estava inclosa en l’Àrea de Benestar Social
i ara, es proposa que passe a l’Àrea de Seguretat i Acció Ciutadana.
Respecte a aquesta esmena, es produeixen les intervencions següents:
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup no haguera fet d’aquesta forma el repartiment de les
àrees i sol·licita que s’aclarisca això de les regidories de Polítiques d’Igualtat i Espai Dona. Que des del seu
grup destaquen que sempre són dones les que porten l’àrea de Benestar Social i mai els els dóna una
delegació d’àrees com les d’Economia, Urbanisme, Governació, etc. Que respecte a aquesta modificació els
pareix més coherent la modificació que es proposa que mantindre en l’Àrea de Seguretat i Acció Ciutadana
matèries com a festes i falles, per això el seu grup s’abstindrà en la votació.
Sotmesa a votació l’esmena, el Ple, per dotze vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís) i nou abstencions (4 PP,
2 C’s, 2 EUPV i 1 Totes), s’aprova.
Obert el torn d’intervencions sobre el fons de l’assumpte, es produeixen les següents:
Pel grup Compromís, Emili Altur manifesta que aquest repartiment d’àrees és fruit d’un pacte de govern pel
qual a partir de hui, PSOE i Compromís formaran equip de govern. En les negociacions entre els dos grups es
van analitzar les capacitacions de cada persona, els seus estudis i la seua formació i la forma més lloable i
racional de servir al municipi de Burjassot.
L’alcalde manifesta que ell mateix ha portat delegacions que en l’actualitat porten dones. Que açò és més
una qüestió de capacitació o d’adequació al treball que s’ha d’exercir i no té res a veure amb la interpretació
que li ha donat la portaveu del Partit Popular.
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Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple, per dotze vots a favor (8 PSOE 4 Compromís), i nou abstencions (4
PP, 2 C’s, 2 EUPV i 1 Totes), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita que
ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 22 d’octubre de 2015.
BENESTAR SOCIAL
9.

BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE LA REFORMA
DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE
l’EMBARÀS (EXP. 000083/2015-02)

Atesa la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«El grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu, Manuel Lozano Relaño, de
conformitat amb el que preveu l’article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, desitja sotmetre a
la consideració del Ple, per al seu debat i, si escau, aprovació la següent
MOCIÓ
La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l’embaràs recull la garantia dels drets fonamentals en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, regula les
condicions de la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les corresponents obligacions dels poders
públics.
En el seu text es declara el dret de totes les persones a adoptar lliurement decisions que afecten la seua vida
sexual i reproductiva, sense més límits que els derivats del respecte als drets de les altres persones i a l’ordre
públic garantit per la Constitució i les lleis, i es reconeix el dret a la maternitat lliurement decidida, la qual cosa
implica no sols reconéixer les dones la capacitat de decisió sobre el seu embaràs, sinó també que aquesta
decisió, conscient i responsable, siga respectada.
La Llei, que substituí una regulació que vint-i-cinc anys arrere, havia suposat un avanç en la protecció de les
dones, va ser elaborada, debatuda i aprovada des del consens amb la gran majoria dels grups polítics amb
representació parlamentària, després del treball en seu parlamentària d’una Subcomissió en la Comissió
d’Igualtat en què es va comptar amb la participació d’una trentena d’experts i considerant les recomanacions
d’experts juristes i professionals de la bioètica i la sanitat.
A més, reforçà la seguretat jurídica en la regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs i va incorporar la
jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans, així com distints
pronunciaments, en forma de conclusions i recomanacions, del Consell d’Estat i organismes internacionals de
Nacions Unides, de l’Organització Mundial de la Salut, del Consell d’Europa i de la Unió Europea.
L’existència d’un marc regulador que permeta interrompre els embarassos no desitjats no significa imposar
els avortaments, el que significa és la creació de garanties de protecció perquè les dones que hagen de fer ús
d’ell no posen en risc en les seues vides.
Així mateix, assenyalar que els països que tenen menors taxes d’avortament es regeixen per lleis
d’avortament no restrictives, dins d’un marc responsable que inclou educació sexual universal en les escoles i
el fàcil accés a serveis de planificació familiar i a anticonceptius d’emergència.
El Govern va anunciar una revisió d’aquesta legislació que representaria un extraordinari retrocés normatiu,
social i ideològic, i tornaria a situar les dones espanyoles en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir
responsablement, conscientment i lliurement sobre la seua sexualitat i maternitat, i afectant la seua seguretat
jurídica i a la dels professionals del nostre sistema de salut, així com a la garantia en l’accés a les
corresponents prestacions sanitàries.
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En aquest sentit, el 20 de desembre de 2013, es va presentar al Consell de Ministres un avantprojecte de Llei
Orgànica que han denominat per a la protecció de la vida del concebut i dels drets de les dones
embarassades. La maquinària més reaccionària es va posar en marxa per a, una vegada més, tractar de
tutelar i controlar el cos i la vida de les dones.
La majoria absoluta del PP va reformar definitivament, en els primers dies del mes de setembre, en la
Cambra Alta la llei de l’avortament. Des que entre en vigor, les jóvens d’entre 16 i 18 anys i en situacions de
desemparament familiar (sota amenaça, maltractament o coacció) hauran d’informar els pares o tutors de la
seua intenció d’avortar. I si no obtenen el seu consentiment hauran d’acudir a un jutge.
Aquesta normativa ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania espanyola i europea, de les
organitzacions socials, professionals i feministes, i a més ha motivat l’aparició de declaracions de membres
del seu mateix partit, incloses les d’algunes dones que ocupen càrrecs públics, que han discrepat del seu
contingut, i la crítica de dirigents i mitjans de comunicació en l’estranger, on només ha aconeguit la felicitació
de formacions polítiques d’extrema dreta d’altres països.
Per tant, proposem el següent
ACORD
Instar el Govern d’Espanya a retirar immediatament la reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs».
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents:
Pel grup PSOE, Manuel Lozano exposa breument el contingut de la moció.
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup considera que el temps de la ciutadania és molt
valuós i que en els plens es debaten temes que estan fora de la competència d’aquesta corporació. Aquesta
moció té la mateixa línia, perquè aquest assumpte ha de debatre’s en el Congrés dels Diputats ja que aquest
Ajuntament no té potestat per a legislar en la matèria. A partir d’ara, el seu grup se centrarà únicament en els
assumptes que afecten el municipi i en aquest tipus de mocions s’abstindran, ja que consideren que hi ha
moltes coses que millorar a Burjassot com per a perdre el temps en debats polítics que acabaran posats en
un calaix. Que per al futur, insten a tots els grups polítics a què valoren que és el que vol la ciutadania dels
regidors d’aquest Ajuntament. Que a més, tal com està plantejada la moció es produiria un buit legal, ja que
en els acords només es demana la retirada i no s’ofereix cap alternativa.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que l’any 2010 el govern de Zapatero va publicar aquesta Llei i encara
està en vigor. Ara, es planteja aquesta modificació que és prou coherent ja que la majoria d’edat en aquest
país és als 18 anys. Vol matisar que el permís pot demanar-se del pare, mare o tutor legal i aquest últim, seria
qui les representaria en el cas de patir maltractament per part dels seus progenitors.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta, en relació al que ha exposat la portaveu de Ciutadans, que això
de les competències municipals és molt relatiu perquè parlem d’una llei que afecta dones de 16 i 17 anys, de
tot el país, incloses les d’aquest municipi. Que el seu mateix grup ha presentat mocions en què s’insta “a
l’alcalde”, que és el que té competències exclusives en certs assumptes i si se segueix estrictament la seua
postura, eixes mocions s’haurien de retirar. Que el que es demana en aquesta moció és deixar sense efecte
la proposta del PP, per a reformar la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l’embaràs, que va aprovar el PSOE en 2010 i ha sigut reconeguda i premiada per l’OMS perquè es continue
mantenint com està. Que a més, vol puntualitzar-li a la portaveu del PP que no sempre les persones
maltractades, menors o no, gaudeixen d’un tutor legal ja que moltes vegades ho pateixen en silenci i encara
no ostenten aquesta protecció.
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis llig l’acord de la moció i manifesta que no es proposa res més. Que per
descomptat que li preocupen les persones d’aquest municipi, però entenen que no poden aprovar que es
retire aquesta Llei perquè no es proposa una altra alternativa.
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Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que no es pot entrar en el terreny que ha comentat el portaveu del
Partit Socialista perquè hi ha moltes dones maltractades que estan silenciades i cal treballar perquè açò no
siga així, conscienciar-les perquè denuncien. Que una administració seriosa no pot entrar en açò, per això el
seu grup planteja que amb menors d’edat es demane un permís del pare, mare o tutor legal.
Pel grup Compromís, Lluna Àrias manifesta que està centrant-se el debat sobre si, en els casos de les
adolescents de 16 i 17 anys, han de consultar les seues mares o pares o no. Que aquestos casos són
minoritaris, no suposen un problema real i les argumentacions del PP, a nivell de govern central, són
partidistes. D’altra banda, no és cert que aquesta siga l’única modificació perquè aquesta reforma també
modifica el procediment i açò és molt important, ja que si el procediment el que fa és dificultar que finalment la
dona arribe al lloc concret on s’han de practicar-li un avortament, fora del termini en què encara és legal ferho, perd el dret a avortar. Compromís sempre s’ha posicionat en contra d’aquesta Llei i continuarà instant el
govern central i fins i to manifestant-se públicament perquè es retire aquesta reforma. D’altra banda, no és
veritat que no es propose una alternativa perquè si s’insta a retirar una reforma, les coses queden igual que
abans.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que efectivament, com ja ha avançat la seua companya de
Compromís, vol aclarir a la portaveu de C’s, que el que es demana és que no es faça la reforma perquè ja hi
ha la Llei. Que si aquest és l’únic problema, es pot modificar l’acord, i posar una coma i dir “que es queda com
estava l’any 2010”.
L’alcalde manifesta que vol incidir sobre el que ha dit la portaveu de Ciudadanos sobre les mocions que no
tenen cap repercussió i en les que no es té competència. Aquestes mocions es continuaran presentant
perquè en definitiva afecten el benestar de la població de Burjassot, com ja s’ha fet en moltes altres ocasions,
com per exemple per a sol·licitar la finalització de la superestructura de l’Empalme, per al col·lector de Lauri
Volpi, perquè s’instal·len pantalles acústiques en la CV-35, etc.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple, per quinze vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís, 2 EUPV i 1 Totes),
quatre vots en contra (4 PP) i dues abstencions (2 C’s) acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Polítiques d’Igualtat i
Benestar Social de 22 d’octubre de 2015.
10.

BENESTAR SOCIAL. SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DEL
RECONEIXEMENT COM A ENTITAT COL·LABORADORA PER A LA RENDA GARANTIDA DE
CIUTADANIA A L’AJUNTAMENT DE BURJASSOT (EXP. 000084/2015-02)

Atesa la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«Atés que pel Ple, en sessió plenària del dia 26 de març de 2013, va acordar denunciar i donar per extingit, a
partir del dia 11 d’abril de 2013, el conveni de col·laboració subscrit entre la Conselleria de Benestar Social i
l’Ajuntament de Burjassot, l’objecte del qual era la tramitació, entrega i distribució de la Renda Garantida de
Ciutadania als destinataris individuals. Així com comunicar que a partir d’aquesta data, l’Ajuntament
continuarà informant, tramitant, elaborant i supervisant el Pla Familiar d’Inserció, i la Conselleria de Benestar
Social quedarà encarregada d’efectuar el pagament de la prestació de Renda Garantida als veïns que hi
tinguen dret.
Atés que la Direcció General d’Acció Social i Majors va resoldre, el 17 de juliol de 2013, acceptar la denúncia
del conveni subscrit el 13 de març de 2009, entre l’Ajuntament de Burjassot i la Conselleria de Benestar
Social, pel que reconeixia la condició d’entitat col·laboradora; i donar per finalitzat tots els efectes d’aquest
conveni una vegada realitzada per l’Ajuntament de Burjassot la corresponent justificació del crèdit dels fons
concedits per aquesta Conselleria per al desenvolupament del conveni mencionat.
Atesos els escrits remesos per aquest Ajuntament a la Conselleria de Benestar Social, a la Direcció General
de Benestar Social i a la Direcció Territorial de Benestar Social, el dia 25 de juny de 2015, en els que sol·licita
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la firma del conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social per a la tramitació, entrega i
distribució de la Renda Garantida de Ciutadania als destinataris individuals.
Vist l’escrit de Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de data 18 de setembre de 2015, en el que es
remeten la documentació per a la dita sol·licitud.
Vist l’informe favorable del tècnic del coordinador de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i Benestar Social, de data
19 d’octubre de 2015.
Per tot això, s’eleva a la Comissió Informativa de Polítiques d’Igualtat i Benestar Social la següent proposta de
ACORD
Primer. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb de Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
per a la tramitació, entrega i distribució de la Renda Garantida de Ciutadania als destinataris individuals.
Segon. Facultar a l’alcalde-president per a la signatura del conveni i dels documents que calguen per a la
signatura del conveni esmentat».
Obert el torn d’intervencions, hi ha les següents:
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que a fi d’avançar en la transparència d’aquest ple explica
breument el concepte de renda garantida i entre altres coses, diu que fins a l’any 2013 aquest Ajuntament era
entitat col·laboradora amb la Generalitat en la gestió de la renda garantida. La renda garantida és una renda
que es dóna a persones que estan en el llindar de la pobresa. Es tracta d’una matèria que és competència
exclusiva de la Generalitat. Que molts ajuntaments s’han oferit a ser entitat col·laboradora, a través d’un
conveni, per a gestionar els expedients dels sol·licitants a fi d’agilitar el tràmit. Aquest Ajuntament, a més, el
que feia era avançar els diners i cada cert temps la Generalitat li l’abonava, però durant l’any 2012, va deixar
de pagar i aquest Ajuntament, entre molts altres, va decidir trencar aquest conveni i deixar de col·laborar,
perquè no podia avançar centenars de milers d’euros. Com a conseqüència d’açò, la Generalitat es va veure
desbordada i ha arribat a acumular un retard de quasi dos anys a resoldre els expedients de renda garantida.
Que per això, ara es vol tornar a reprendre aquest conveni per dos motius: perquè no es pot permetre que
continue aquesta situació i perquè hi ha hagut un canvi en el govern de la Generalitat i un dels compromisos
és accelerar la concessió d’aquestes ajudes i agilitar els tràmits.
Pel grup EUPV, J. Alberto López manifesta que el company, portaveu del Partit Socialista, ha explicat molt
bé el que és la renda garantida i per què l’Ajuntament es va desvincular del compromís que tenia. Així mateix,
creu que des del seu grup s’hauria de fer un poc d’autocrítica, per la part que els correspon, al formar part de
l’equip de govern en l’anterior legislatura. Que ara tenen l’oportunitat d’esmenar uns errors que llavors creien
encertats per la situació desesperada en què es trobava l’Ajuntament. Que en l’actualitat pensen que els
veïns no tenen la culpa de les diferències que puguen haver-hi entre les distintes administracions i, que a
pesar que la Conselleria no complira en el passat, l’Ajuntament ha d’encarregar-se d’aquest servei encara
que s’haguera d’endeutar més. Que per tot això, demanen perdó i demanen que no es repetisquen aquestos
errors i que s’esmenen. El seu grup votarà a favor i defensarà que la renda garantida estiga sempre en el
poble.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que el Partit Popular sempre ha votat el mateix sobre aquest tema.
Aquesta ajuda l’ha de tramitar l’administració més pròxima i era responsabilitat de l’equip de govern en la
legislatura passada haver-ho solucionat, encara que no disculpa a la Generalitat. Aquest Ajuntament tenia un
deute de 23 milions, podia haver-se endeutat un poc més i haver fet front a aquestes necessitats, però es va
preferir deixar-ho i per això es va col·lapsar la Generalitat. El Partit Popular va votar llavors en contra i ara
donarà suport a l’equip de govern perquè tornen a firmar aquest conveni de col·laboració perquè la ciutadania
no ha de perdre i ha de continuar dirigint-se a l’administració més pròxima.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que no sap si la portaveu del Partit Popular tracta d’embolicar la
troca o és que hi està més informada. En aquesta matèria la competència és única i exclusiva de la
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Generalitat. Aquest Ajuntament el que va fer unilateralment, fou oferir-se per a ajudar a la Generalitat i
aconseguir beneficiar a la ciutadania i agilitar els tràmits. Que Burjassot, sempre que ha pogut, ha posat la
cara i els diners per davant però en definitiva, a la gent li dóna el mateix qui tinga la competència perquè el
que vol són solucions i en aquest municipi hi ha 8.000 persones que estan en situació de risc de pobresa. Ara
que a València hi ha un govern progressista la prioritat del qual sí que és la gent necessitada i els col·lectius
vulnerables, i no com abans que no ho eren, es tornaran a posar els recursos tècnics i financers per a
gestionar i avançar els diners i es continuarà reclamant a la Generalitat el seu deute, la passada i la futura, si
l’haguera.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta al portaveu del Partit Socialista que comptarà les vegades que davant
del meu discurs em respon el Portaveu Socialista “que o no estic al cas o que vull embolicar la troca”. És el
recurs fàcil, o no estic al cas o perquè sóc dona. Que no disculpa a la Generalitat però tampoc a aquest equip
de govern, perquè l’Ajuntament havia d’haver sigut responsable amb el veïnat i valorar econòmicament la
situació. Que la proposta del Partit Popular va ser, i continuarà sent, que es podien haver avançat els diners.
Que mai ha dubtat que la competència és de la Generalitat i en cap moment ha dit que no o siga.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que no entrarà en el joc de la portaveu de Partit Popular i que
encara que disculpa tot en aquesta vida, “només no va disculpar del seu discurs una cosa que li agradaria
que rectificara, la seua insinuació que jo li he dit que no n’està al cas perquè és una dona. Li pregaria
encaridament que retirara aquestes paraules, no sols perquè falta a la veritat sinó perquè em pareix una
acusació molt greu que està totalment al marge d’aquest joc polític”.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que per descomptat que es disculpa si el portaveu del Partit Socialista
s’ha sentit ofés, de la mateixa manera que es va sentir ofesa en el ple passat amb el tema de l’homofòbia,
perquè va donar a entendre al públic que el Partit Popular era homòfob.
L’alcalde manifesta que no ho havia entés en un principi i no podria creure’s l’expressió que deia la portaveu
del Partit Popular que no n’està al cas perquè és una dona.
Que l’única cosa que ha canviat per a aquest equip de govern és la sensibilitat social i aquest municipi és dels
que més esforços econòmics ha fet en matèria de benestar social, però arriba un moment en què quan la
Generalitat deu 300.000 euros, provoca una situació de fallida important en tresoreria, perquè a més de la
renda garantida, hi havia més factors com el copagament, pagaments per cures de gent discapacitada (...) i
en definitiva, els diners amb què es finança tot ve de la gent del poble.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Polítiques d’Igualtat i
Benestar Social de 22 d’octubre de 2015.
GOVERNACIÓ
11.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER A LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA TRANSPARÈNCIA I L’OBERTURA DELS PLENS A LA
CIUTADANIA (EXP. 000012/2015-01)

Atesa la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«Emili Altur Mena, portaveu del grup Coalició Compromís a l’Ajuntament de Burjassot, a l’empara del que
disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals, d’acord
amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, presenta la següent

MOCIÓ
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El Ple del nostre Ajuntament, la casa del poble, és el màxim òrgan de representació de la nostra ciutat. La
participació de la ciutadania en les nostres sessions no s’ha d’entendre com una molèstia, sinó com un punt
més de l’ordre del dia tan important com les propostes dels grups municipals.
La veu de la ciutat no ha de ser només la del poder constituït sinó també el poder constituent. Però, en
multitud d’ocasions els òrgans de poder silencien la veu del poder constituent per por a que ens puguen
traure els colors o a confrontar idees contra les persones que ens han posat en el càrrec en el que estem.
La ciutadania ens reclama que l’escoltem i la deixem participar en les decisions que afecten a la nostra ciutat.
Volen escoltar-nos i participar en els debats. Tot i que hem avançat molt en aquestes qüestions, encara no
hem fet res perquè les intervencions de la ciutadania es puguen escoltar en les gravacions del plenari i en la
ràdio. La ciutadania pot parlar però les seues intervencions no queden enregistrades i la seua veu queda
silenciada. Nosaltres proposem anar més lluny, els volem ací asseguts, amb nosaltres.
Els i les representants públics parlem d’animalisme, família, sanitat, cultura... però no fem partícips a les
persones que treballen dia a dia sobre totes aquestes qüestions en la vida política del nostre Ajuntament. La
nostra proposta és oferir-los un seient ací, fent ús dels micròfons com fem la resta de la corporació.
Hem de deixar-nos informar per les persones que coneixen les realitats concretes que portem al Ple. La
política és un concepte viu que necessita respirar. I l’oxigen de la política es troba al mateix lloc que en el seu
sentit més literal, al carrer.
Per tots aquests motius presentem la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1. L’Ajuntament de Burjassot garantirà el dret de la ciutadania a gravar el ple amb dispositius propis.
2. L’Ajuntament de Burjassot retransmetrà a través de Youtube en reproducció a temps real els plens de
la corporació.
3. El Ple de l’Ajuntament de Burjassot acorda proposar a la Junta de Govern Local la reforma del
Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament per permetre l’assistència a les comissions informatives
del ple a plataformes ciutadanes, moviments socials, associacions i professionals per tractar punts
concrets de l’ordre del dia a proposta del grup municipal impulsor de la moció que ocupe l’esmentat
punt.
4. L’ajuntament de Burjassot crearà la figura simbòlica de la “regidoria 22” que podrà ocupar un escó del
ple en finalitzar aquest i intervindre fent ús del micròfon per poder enregistrar la seua intervenció en la
gravació del ple. Aquestes intervencions tindran una durada màxima de 10 minuts i dret a una rèplica
d’altres 5 minuts, i s’acolliran a les mateixes normes de disciplina que regula el capítol corresponent
del reglament.
5. El Ple de l’Ajuntament de Burjassot acorda proposar a la Junta de Govern Local la reforma del títol
corresponent del reglament per què l’Ajuntament puga realitzar sessions plenàries fora de la casa
consistorial per acord unànime de tota la corporació, en espais com parcs, places o jardins de la
nostra ciutat».
El secretari dóna compte que el grup Compromís ha presentat un escrit i ha retirat els punts 3 i 5 de la moció
original.
Pel grup Compromís, Emili Altur manifesta que després de parlar amb el secretari respecte la possible
il·legalitat de dos dels punts de la moció i amb la finalitat que s’aprovara aquesta, per unanimitat de tots els
grups polítics, Compromís va presentar, després de la comissió informativa, la retirada dels punts 3 i 5 perquè
entenien que es podia incórrer en il·legalitat per instar al Ple l’adopció d’acords que no eren de les seues
competències.
Sotmesa a votació l’esmena s’aprova per unanimitat.
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents:
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Pel grup Compromís, Emili Altur procedeix a exposar breument el contingut de la seua moció.
Pel grup Totes, Adrián Juste manifesta que per al seu grup la participació i la transparència, no sols són
una declaració d’intencions, sinó també realitats necessàries per a aconseguir una millor democràcia. Que els
acords d’aquesta moció els pareixen encertats però també insuficients. Que estan a favor del regidor 22 i de
la retransmissió dels plens en directe però li agradaria demanar una major implementació del reglament de
participació, per exemple la creació de meses de barri, la convocatòria del Consell de Participació Ciutadana i
més atribucions per a aquest òrgan o la implantació dels pressupostos participatius. No obstant això, votaran
a favor amb l’esperança de poder treballar per a un municipi més participatiu i més transparent.
Pel grup EUPV, J. Alberto López manifesta que el seu grup dóna la benvinguda a aquesta moció que
votaran a favor, i especialment agraeixen molt la incorporació del punt sobre el regidor 22, perquè aquesta és
una acció que ja es va implementar pels companys i les companyes d’EUPV en el parlament andalús i que
està tenint molt èxit. Que estan d’acord amb la transparència, que la gent puga participar en els plens i
aprofita per a suggerir que no es demanen les documents d’identitat a l’entrada, perquè seria una bona idea
per a afavorir la participació.
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que al seu grup aquesta moció els pareix una bona iniciativa, que
sempre estaran a favor de la transparència i la participació ciutadana en la vida pública, per la qual cosa
votaran a favor. Que els pareix interessant que es puga avaluar d’alguna manera que les plataformes, les
associacions i els professionals puguen participar en les comissions informatives, fins i tot que puguen ser
obertes o es puguen gravar.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup també votarà a favor d’aquesta moció encara que en
la comissió informativa van plantejar dubtes respecte als punts que s’han retirat. Que el punt sobre el regidor
22 els pareix perfecte a fi de la transparència i participació ciutadana. Que els agradaria que açò es complira,
perquè fa anys es va treballar i es van fer aportacions sobre un reglament per a anomenar el Síndic de
Greuges Municipal que és una figura molt interessant i semblant a la que ara es proposa i consistia a triar
entre el veïnat de Burjassot una persona que fera com d’enllaç, sobretot pel que fa a les queixes o inquietuds
del veïnat de cara al Ple, però açò no es va dur a terme. Que quan es va plantejar, Compromís també estava
en l’equip de govern i per això, espera que aquesta vegada sí que isca endavant aquesta iniciativa i fins i tot
si es poguera treballar d’una manera conjunta una figura amb l’altra, estaria molt bé utilitzar aquestos
recursos.
Pel grup Compromís, Emili Altur manifesta que atés que la moció es va presentar el 14 d’octubre, dóna les
gràcies perquè hui ja s’haja complit una de les peticions d’aquesta, com és la gravació en directe d’aquest
Ple. Que el seu grup recollirà totes les propostes, que efectuen tots els membres de la Corporació, que
puguen incrementar la transparència i la participació ciutadana. Que sobre la petició de la portaveu de
Ciutadans, dir-li que hi ha un impediment legal per a poder gravar les comissions.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que el seu grup votarà a favor de la moció perquè els pareix molt
interessant ja que s’avança novament per la transparència. Que al marge de la moció li agradaria afegir que
potser fera falta una reglamentació adequada per a la figura del regidor 22 i opina que seria convenient
portar-la ja al comité de transparència.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 22 d’octubre
de 2015.
12.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL COALICIÓ COMPROMÍS PER A
ADHERIR-SE AL TAULER EDICTAL DE SANCIONS DE TRÀFIC (TESTRA) (EXP. 000020/2015-01)

Obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents:
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Pel grup Compromís, Emili Altur manifesta que aquesta moció és per a adherir-se al sistema que té la
Direcció General de Trànsit, però a pesar de tindre el vot favorable de la comissió, han sorgit amb posterioritat
una sèrie de qüestions legals amb una figura nova de la mateixa Direcció de Tràfic i és per això pel que
sol·licita que es quede sobre la taula per a poder tractar-la amb més tranquil·litat el mes que ve.
L’alcalde manifesta que aquest punt es tractarà en el següent ple.
Per unanimitat dels assistents, s’acorda retirar aquest punt per a incorporar nova documentació a l’expedient i
incorporar-ho com a punt de l’orde del dia del pròxim Ple.
13.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE LA
RETIRADA DE PLAQUES COMMEMORATIVES, INAUGURALS O MENCIONS HONORÍFIQUES DE
CÀRRECS PÚBLICS CONDEMNATS PER CORRUPCIÓ (EXP. 000023/2015-01)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«El grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu, Manuel Lozano Relaño, de
conformitat amb el que preveu l’article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, desitja sotmetre a
la consideració del Ple, per al seu debat, i si escau, aprovació de la següent
MOCIÓ
La corrupció és una xacra que té serioses conseqüències en l’àmbit social, polític, moral i econòmic. En
l’esfera política implica el mal ús del poder públic per a aconseguir un avantatge il·legal i il·legítima que
reporta beneficis a l’autor o a tercers. La corrupció política soscava els fonaments mateixos de l’estat de dret.
Es tracta d’un fet front al que l’Ajuntament de Burjassot no pot romandre alié. No podem consentir que
representants públics que s’hagen servit de la seua posició i càrrec per a aconseguir prebendes que han
redundat en sever perjudici de la ciutadania, que ha vist esfumar-se sense justificació fons públics.
Així, aquestes pràctiques delictives impròpies de tot representant de la ciutadania en la gestió dels assumptes
públics han suposat en els tribunals algunes condemnes fermes a polítics que han ostentat càrrecs públics en
l’administració valenciana. Per desgràcia, encara és una qüestió activa, ja que múltiples causes judicials es
troben obertes per ara: en el territori autonòmic hi ha imputats diversos polítics i polítiques que han ostentat
responsabilitats públiques, així com directius d’empreses vinculades a l’administració.
És indiscutible el descrèdit de la política per causa de la corrupció i la llunyania que provoca la falta de
resposta per part de la classe política davant d’aquesta. És necessari regenerar la vida pública, i això passa
per tindre una actitud ferma i decidida de condemna i reprovació institucional de tots els casos de corrupció
política per a enfortir l’autoritat de les nostres institucions dins i fora de les nostres fronteres.
La transparència, la responsabilitat en l’exercici del càrrec públic i el bon govern són la resposta activa davant
d’aquestes conductes delictives presents en l’actualitat en l’àmbit polític. És des d’aquests postulats i des de
l’exigència ètica que ha de presidir l’actuació dels poders públics des d’on la ciutadania demana a les
institucions la promoció d’una cultura política que rebutge i condemne de manera contundent tota
manifestació de corrupció, siga quin siga el seu grau, en l’àmbit polític de gestió pública.
Per tant, proposem els següents
ACORDS
Primer. Retirar amb caràcter immediat les plaques commemoratives, inaugurals o mencions honorífiques
situades en edificis que depenguen de l’Ajuntament, o que hagen sigut finançats totalment o parcialment amb
fons procedents d’aquest en tot el territori del nostre municipi, en els que figure el nom de persones que
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hagen ostentat càrrecs públics que hagen sigut condemnats per sentència judicial ferma per corrupció,
delictes contra la hisenda pública i la seguretat social i/o per delictes contra l’administració.
Segon. Retirar tota distinció o element d’homenatge i consideració pública que haja sigut concedit per motiu
d’un càrrec públic que haja sigut condemnat per sentència judicial ferma per corrupció, delictes contra la
hisenda pública i la seguretat social i/o per delictes contra l’administració i es trobe exposat en espais públics
dependents de l’Ajuntament o finançats amb càrrec a fons derivats d’aquest.
Tercer. Elaborar, per acord de l’Ajuntament en ple, una declaració formal i pública de reprovació i repulsa de
tots els polítics d’Espanya que han resultat o resulten condemnats per corrupció, per delictes contra la
hisenda pública i la seguretat social i per delictes contra l’administració pública».
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents:
Pel grup PSOE, Manuel Lozano procedeix a exposar breument el contingut de la seua moció i entre altres
coses manifesta que en la batuda que s’ha fet en aquest municipi, només hi ha una placa que podria ser
retirada però en aquest moment no és susceptible de ser retirada perquè la persona que hi apareix és Serafín
Castellano i està imputat però no condemnat. Que en definitiva, aquesta moció el que fa és donar suport a la
iniciativa que ja ha aprovat el Consell.
Pel grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup votarà a favor i vol saber si s’han inclòs en la moció
les modificacions de què es va parlar en les comissions informatives i si es va a instar a tot l’Estat espanyol
que se sume a aquesta iniciativa.
El secretari manifesta que sí s’han inclòs les modificacions en la moció.
L’alcalde respon que està arreplegat i que així es farà, s’instarà que l’Estat se sume a la iniciativa.
Pel grup EUPV, J. Alberto López manifesta que el seu grup donarà suport a la moció, però aniria més enllà i
retiraria totes les plaques, perquè totes les obres públiques es paguen per totes les persones que
contribueixen amb els seus impostos. Que aprofita per a recordar que fa anys es va aprovar una moció
d’EUPV per a retirar totes les plaques franquistes i encara no s’ha fet i sol·licita que es complisquen els
acords dels plens.
L’alcalde manifesta que no hi ha cap problema a retirar les plaques que puguen quedar, llevat que estiguen
en espais privats, però no té coneixement que les hi haja.
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup votarà a favor de la moció no obstant això volen fer
algunes consideracions al respecte. Que es va per mal camí si que són aquestes totes les mesures que se li
ocorren a l’equip de govern per a combatre o previndre la corrupció. Que açò pareix més bé un enrabiada del
PSOE per a tirar en cara al PP els seus corruptes i no han d’oblidar que el PSOE també els ha tingut. Que
eliminar les plaques no esborra la corrupció i eliminar les estàtues franquistes no esborren una dictadura i de
fet, és molt important conéixer la història perquè no es torne a repetir.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que qui la faça que la pague, vinga d’on vinga. Que aquesta moció els
pareix molt bé i votaran a favor però els pareix una declaració d’intencions perquè en la pràctica no hi ha cap
placa per a retirar a Burjassot i açò ho han pogut comprovar, perquè han realitzat un gran treball de busca de
persones condemnades per corrupció des de fa molts anys i en aquest municipi no hi ha plaques de cap
d’elles.
Pel grup Compromís, Emili Altur manifesta que el seu grup també votarà a favor de la moció i la veuen com
una dignificació de la política i de la gestió d’allò públic i vol efectuar una observació i és que atenent al que
ha manifestat la portaveu del Partit Popular, pot ser que no hi haja plaques i que altres siguen compartides
amb alcaldes i alts càrrecs de la Generalitat que hagen vingut a inaugurar alguna obra i per això, consideren
que l’alcalde de torn no té perquè patir la retirada d’aquesta placa. Respecte a allò que s’ha manifestat pel
company d’EUPV sobre que, efectivament totes les obres es fan amb diners públics, Compromís ho
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comparteix íntegrament i de fet, ha presentat una proposició a les Corts perquè les obres públiques no
tinguen cap tipus de placa per la qual es done a entendre que el conseller o consellera de torn siga l’executor
d’una obra pagada per totes i tots.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta a la portaveu de Ciudadanos que en cap moment s’ha pretés
lluitar contra la corrupció amb aquesta moció, allò que es vol és salvaguardar la dignitat d’aquesta institució
perquè a més és responsabilitat de les 21 persones que estan ací. Que açò és només un gra d’arena més i
l’arma contra la corrupció que tenen els 8 regidors socialistes és no ser corruptes.
Pel grup EUPV, J. Alberto López manifesta que les víctimes del franquisme i les seues famílies, per
desgràcia, no obliden el que van patir. És un tema de sensibilitat.
L’alcalde manifesta a la portaveu de Ciudadanos que es parla de tots els corruptes de l’Estat espanyol i no
de Burjassot i per descomptat que la retirada de plaques no esborra la corrupció però no es va a mantindre un
corrupte en una placa.
Acabat el torn d’intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 22 d’octubre
de 2015.
14.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTS AMB BURJASSOT PER A
EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL DRET A LA VIVENDA QUE COBRISCA LES
MESURES DE MÍNIMS PER A FER FRONT DE L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL (EXP.
000024/2015-01)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«Adrián Juste Agulló, portaveu del grup municipal de Totes amb Burjassot; J. Alberto López Camarilles,
portaveu del grup municipal d’EUPV; Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del grup municipal de Ciutadans;
Emili Altur i Mena, portaveu del grup municipal de Compromís; Sonia Casaus Lara, portaveu del grup
municipal del PP, i Manuel Lozano Relaño, portaveu del grup municipal de PSPV-PSOE, a l’Ajuntament de
Burjassot, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, presentem al Plenari per al seu
debat i aprovació, la moció següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’actual crisi econòmica i l’augment de la desocupació ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers
de persones que a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seues necessitats
més bàsiques. Aquesta situació ha portat que moltes famílies no puguen fer front a les quotes hipotecàries o
de lloguer de la seua vivenda habitual.
Açò s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i en centenars de persones que han vist
vulnerat el seu dret a una vivenda digna, havent d’afrontar-hi situacions de greu vulnerabilitat, precarietat
extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 fins al primer trimestre de 2015 s’han
produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions hipotecàries, 8.178 en el primer trimestre del 2015. A aquestes
alarmants xifres s’han de sumar l’augment de les dificultats per a afrontar el pagament del lloguer, que cada
vegada afecta més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 desnonaments des
de l’inici de la crisi en el 2007 fins al primer trimestre del 2015, només en el primer trimestre del 2015 s’han
executat 9.917 desnonaments.
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Estem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que s’incrementa per l’existència d’un
mercat de lloguer escàs, car i preocupantment especulatiu i per la falta d’un parc públic de vivenda social,
menys d’un 2% de la vivenda construïda. Tot això constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. A
més, com a denúncia l’informe Emergència Habitacional en l’Estat espanyol, elaborat per l’Observatori DTE i
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació empitjora encara més pel fet que Espanya és el
país d’Europa amb més vivendes buides, 13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos buits segons el cens
estatal de vivenda de 2011).
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en què es troba gran part de la població es tradueix també en
un significatiu augment de les ocupacions de vivenda. Una forma de fer efectiu el dret a la vivenda que
augmenta el grau de vulnerabilitat social de qui s’ha vist espentat a aquesta forma d’accés a una vivenda.
També resulta alarmant el creixent nombre de persones afectades per la pobresa energètica, entesa com la
dificultat per a poder pagar les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, aigua i llum. Els preus
d’accés i consum d’aquests subministraments, que han crescut de forma exponencial, s’han tornat
inassequibles per a gran part de la ciutadania.
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de vulnerabilitat contrasta de
forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtingut per les entitats financeres i les empreses
subministradores.
II
La Declaració Universal de Drets Humans, en l’article 25, i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics,
Socials i Culturals, en article 11, reconeix el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a si i la seua
família, inclús alimentació, vestit i vivenda adequats, i a una millora contínua de les condicions d’existència.
Els Estats Parts prendran mesures apropiades per a assegurar l’efectivitat d’aquest dret....
En el marc jurídic nacional, l’article 47 de la CE proclama del dret a una vivenda digna i adequada, així com el
deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i les normes pertinents per a fer efectiu
aquest dret, i l’article 33 declara la funció social de la vivenda.
L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari (STJUE 9/3/1978,
Assumpte 106/ 77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional (art. 93 de la CE, cessió competències en
relació a l’art. 96 de la CE, els tractats internacionals celebrats formaran part de l’ordenament intern).
En relació a l’anteriorment exposat i concretament, en l’àmbit que ens ocupa, la regulació del procediment
d’execució hipotecària en la vigent Llei d’Enjudiciament Civil infringeix la normativa comunitària. Aquesta
legislació és, per tant, il·legal en ser de compliment obligatori pel jutge nacional, patint d’un vici radical que
determina la seua nul·litat de ple dret. En aquest sentit s’ha manifestat reiteradament diferents sentències del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (cas Aziz, cas Sánchez Morcillo i cas Monika Kusionova).
A Catalunya es va presentar, el mes de juliol de 2014, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promoguda per
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori Desc, que
recollia així un clamor de la ciutadania preocupada per l’alarmant situació d’emergència habitacional.
Aquesta ILP és hui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de la vivenda i la pobresa energètica.
Aquesta victòria en l’àmbit autonòmic ens demostra que fer efectiu el dret a la vivenda és una qüestió
merament de voluntat política.
En ocasió de les pròximes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha fet pública una
sèrie de mesures de mínims que considera necessàries i imprescindibles d’incloure en una futura Llei
Reguladora del Dret a la Vivenda. Aquestes mesures impliquen reformes profundes i valentes però al mateix
temps factibles, ja que majoritàriament estan arreplegades en l’esmentada Llei 24/2015.
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La situació que hem descrit aconsella la redacció de la present moció
ACORDS
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Burjassot dóna suport a les propostes presentades per la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca i considera necessari incloure les següents mesures en una Llei Reguladora del
Dret de la Vivenda:
1.

Mesures de segona oportunitat
- Dació en pagament retroactiva i condonació del deute (modificació de la Llei Hipotecària i la Llei
d’Enjudiciament Civil).
- Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular de les
clàusules declarades abusives per les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió
Europea.
- No es podrà executar la primera i única vivenda tant dels titulars com dels avaladors per a exigir
la seua responsabilitat, amb vista a considerar la vivenda habitual com un bé inembargable.
- Eliminació de tots els requisits restrictius per a accedir a la moratòria de desnonaments i al codi
De Guindos, excepte vivenda habitual, deutor/a de bona fe i carència de recursos.

2.

Lloguer digne
- La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d’arrendament: els inquilins.
Introducció de mecanismes de seguretat en la tinença, establiment en la renda i allargament del
termini mínim de duració del lloguer, com a mínim fins als 5 anys. Quan l’arrendatari pertanga a
un col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer
si així ho manifesta, que serà obligada quan l’arrendador siga un banc o gran propietari de
vivendes.

3.

Vivenda garantida
- Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de bona fe, i les
seues unitats familiars, que havent cedit la seua vivenda única i habitual en dació en pagament
no disposen d’alternativa habitacional.
- Els grans tenidors de vivenda, en especial les entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltor,
entitats de gestió d’actius (inclosos els procedents de la reestructuració bancàries i entitats
immobiliàries), garantiran un lloguer social per a les persones i unitats familiars en situació de
vulnerabilitat que no puguen fer front al pagament de la seua vivenda i no disposen d’alternativa
habitacional.
- Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguen fer front al pagament
del lloguer de vivendes obtindran ajudes que els garantiran evitar el desdonament.
- En cap cas es podrà realitzar el desallotjament o desnonament de persones en situació de
vulnerabilitat, ja siga per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la falta de
vivenda, sense que l’administració competent garantisca un reallotjament adequat.
- En el cas que es duga a terme el lloguer social en una vivenda diferent de la que resideix la
família o persona en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà en la zona on
aquestes tinguen les seues xarxes vitals i socials.
- Creació d’un parc públic de vivenda a través de la mobilització de pisos buits en mans d’entitats
financeres i filials immobiliàries, fons voltor, entitats de gestió d’actius (inclosos els procedents de
la reestructuració bancàries i entitats immobiliàries). L’administració regularà mitjançant una llei
els mecanismes que possibiliten aquesta mobilització.
- En totes aquestes mesures el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà el 30% dels
ingressos de la unitat familiar, inclosos despeses de subministraments, d’acord amb els
estàndards de Nacions Unides, sempre que els ingressos familiars superen el salari mínim
professional 648,606; en cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels
ingressos i els subministraments aniran a càrrec de les empreses subministradores (punt
següent).

4.

Subministraments bàsics
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5.

Impedir els talls de subministrament bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars
en situació de vulnerabilitat.
El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aquesta situació es farà d’acord
amb la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els estàndards de Nacions
Unides.
Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguen ser coberts per les
persones vulnerables seran assumits per les empreses subministradores.

Creació d’un observatori de la vivenda
- Aquest observatori estaria compost per representants de les institucions i de la societat civil.
Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació de la vivenda a Espanya.
Entre les seues funcions estarien fer censos periòdics de vivendes buides, fer seguiment de les
polítiques públiques, elaborar informes; comptaria amb capacitats no sols consultives sinó també
control, seguiment, denúncia, executives i de proposta legislativa».

El secretari dóna compte del dictamen que s’aprova en comissió informativa i s’acorda que es presentarà
una moció conjunta. Aquesta moció s’ha presentat i tots els grups l’han subscrit.
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents:
Pel grup Totes, Adrián Juste procedeix a explicar breument el contingut de la seua moció i entre altres
coses manifesta que en el Ple anterior el seu grup ja va presentar una moció perquè es posaren en marxa
mesures encaminades a protegir el dret a una vivenda digna, però aquesta moció és una reivindicació a nivell
estatal de la mateixa plataforma que tots els grups han volgut recolzar i presentar conjuntament i que esperen
que arriben a complir-se i poder dir que sí es pot.
Pel grup EUPV, J. Alberto López manifesta que el seu grup també recolzarà la moció perquè és una
reivindicació d’EUPV, de la PAD (Plataforma antidesnonaments) i de molta gent de Burjassot que ha lluitat pel
dret a la vivenda. Gràcies a l’Ajuntament i a la força de la gent en els carrers, Burjassot es va declarar
municipi contra els desnonaments i va evitar que la policia hi intervinguera. Que EUPV va fer molta força en
les negociació dels pressupostos perquè açò s’aconseguira, es va aprovar la construcció d’un parc públic de
vivendes de lloguer social i vol aprofitar aquesta moció per a demanar a l’equip de govern que finance l’oficina
de lloguers social per a garantir a tota la gent d’aquest poble el dret que arreplega la Constitució a una
vivenda digna.
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup estan a favor d’aquesta iniciativa perquè ningú en
situació de vulnerabilitat pot quedar-se sense sostre per a viure i pregunta a l’equip de govern com estan les
negociacions bancàries per a l’elaboració dels parcs socials de vivendes.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup també recolzarà la moció i els pareix que la PAD és
l’entitat que més està barallant a peu de carrer i amb major coneixement de la situació que ningú. Que els
polítics haurien d’escoltar més a qui coneix de primera mà aquesta situació i per això s’han adherit tots els
grups a aquesta iniciativa. Que el seu grup sempre s’ha pres seriosament aquest tema, s’està treballant a poc
a poc i entenen que totes aquestes mesures han d’anar en pro de millorar aquesta situació. Que vol preguntar
el mateix que la companya de Ciutadans, sobre la qual cosa passa amb el tema de les reunions amb els
bancs. Que fa anys des de l’IMCJB hi havia un departament que tractava el tema de lloguers, encara que no
eren socials, i aqueix servei ha desaparegut, per això el seu grup demana que torne a prestar-se encara que
acaba de llegir en premsa que hui mateix s’ha firmat un conveni per a tornar a treballar una altra vegada
sobre aquest tema.
Pel grup Compromís, Emili Altur manifesta que el seu grup també recolzarà la moció en tot el seu
contingut. Des que va esclatar la bombolla immobiliària un dels sectors més perjudicats va ser el dels titulars
de les “hipoteques fem” i aqueixa realitat, que es va crear per gent especuladora i financera, que l’única cosa
que els importa és el compte de resultats, va provocar que molta gent es quedara sense el dret a una
vivenda. Aquesta situació va donar lloc a la creació de la PAD, que es va convertir en un interlocutor
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privilegiat d’aqueixa problemàtica, que no respon a cap ideologia sinó a uns interessos que tota representació
política ha d’assumir.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que també vol agrair als membres de la PAD no sols la seua
presència ací sinó també l’impuls que estan donant perquè en aquest municipi s’estiga avançant contra els
desnonaments. Des del seu grup es va a recolzar la iniciativa de la PAD, a través del company de Totes que
es va fer portaveu de la mateixa. La Comunitat Valenciana és la segona en desnonaments a nivell de tot
l’estat per això es necessita que s’articule una llei que frene aqueixa situació, i això és el que proposa la PAD
a través d’aquest escrit. Que el seu grup recolzarà aquesta moció i totes les que vinguen per part de la PAD.
L’alcalde respon a les preguntes de les portaveus de Ciutadans i Partit Popular sobre com estan les
negociacions bancàries per a l’elaboració dels parcs socials de vivendes. Que hi han hagut diverses reunions
i inclús l’Ajuntament s’ha posat a la seua disposició oferint la possibilitat de firmar un conveni de col·laboració
amb la finalitat d’exonerar-los de determinats impostos de manera que pogueren cedir algun tipus de vivenda
buida perquè poguera ser gestionada des del propi Ajuntament, a través de Serveis Socials, però fins a la
data no ha sigut possible, a pesar de demanar reiteradament que es contestara a aquest oferiment. Que no
obstant això, creu que s’ha avançat amb la creació d’aquesta oficina, que naturalment haurà de dotar-se
econòmicament. Al marge d’aquestes negociacions, s’estan veient alternatives de caràcter privat, com
disposar d’un parc de vivendes privades per a poder gestionar-les i a més, es va a proposar que per al pròxim
pressupost hi haja una partida destinada a ajudes a la vivenda, perquè en els casos de les vivendes de
lloguer no hi ha possibilitat de negociar amb els bancs. Que açò no és una qüestió exclusiva de l’equip de
govern, per això vol que es creu una comissió en què entren tots els actors que d’alguna forma han participat i
sobretot la PAD.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 22 d’octubre
de 2015.
15.

GOVERNACIÓ. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIS, PERSONAL LABORAL I EVENTUAL, EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ DEL
NÚMERO D’ASSESSORS (EXP. 000139/2015-01.02.24)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«El Ple de la corporació, en data 28 de juliol de 2015, aprova inicialment la modificació de la relació de llocs
de treball i de la plantilla de funcionaris i personal laboral fix d’aquest Ajuntament, en relació amb la
modificació del nombre d’assessors.
Sotmés l’expedient al tràmit d’informació pública mitjançant publicació d’un anunci en el tauler d’edictes de la
corporació i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 168, de data 1 de setembre de 2015, als efectes de
presentació de possibles reclamacions i suggeriments. El 18 de setembre de 2015, amb número de registre
16741, dins del termini establit, el sindicat Comissions Obreres va presentar un escrit d’al·legacions contra
l’esmentat acord plenari.
La tècnica de Recursos Humans en el seu informe, de data 15 d’octubre de 2015, després d’analitzar les
al·legacions presentades, proposa la seua desestimació.
La Delegació del Govern en un escrit que va tindre entrada en aquest Ajuntament, el 04-09-2015, núm.
2015015417, va sol·licitar l’ampliació d’informació sobre l’acord del Ple de data 28 de juliol de 2015, pel qual
s’aprovava inicialment la modificació de la RPT i de la plantilla de funcionaris i personal laboral fix d’aquest
Ajuntament, en relació amb la modificació del nombre d’assessors.
Remesa la documentació sol·licitada, la Delegació del Govern en un escrit que va tindre entrada en data 0710-2015, núm. 2015017307, formula un requeriment d’anul·lació d’acord del Ple, de data 28 de juliol de 2015,
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relatiu a l’aprovació de la RPT i la plantilla de funcionaris i personal laboral fix en relació amb el nombre
d’assessors.
Vistos els informes de Secretaria núm. 40/2015, de data 19 d’octubre de 2015, i d’Intervenció núm. 390/2015,
de data 21 d’octubre de 2015, dels que es desprén:
1) Que l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 28-07-2015, sobre l’aprovació inicial de la modificació de la RPT i
de la plantilla de funcionaris i personal laboral fix en relació amb el nombre d’assessors és conseqüència de
l’acord adoptat anteriorment pel Ple, en sessió de 22 de juny de 2015, en el que, entre altres coses, el Ple:
Va aprovar el nombre total de personal eventual, fixant-lo en 5’75 llocs (amb anterioritat el nombre de
llocs de personal eventual era de 4).
Va determinar que per resolució de l’alcalde s’efectuaria el nomenament de les persones que
ocuparien aquests llocs.
Va condicionar l’efectivitat d’aquest acord a què, en cas de ser necessari, realitzar els tràmits
oportuns per a modificar la plantilla i dotar de crèdit suficient a l’aplicació pressupostària corresponent
(aspecte que s’ha desenvolupat en l’acord del Ple de 28-07-2015 que ha sigut objecte del
requeriment per part de la Delegació de Govern).
I finalment, en l’acord es detallen els tràmits procedimentals que ha de seguir aquest expedient.
2) Que l’acord del Ple, de 22 de juny de 2015, en el que es va organitzar l’Ajuntament després de les
eleccions locals del 24 de maig de 2015, va ser el que va fixar en 5,75 el número de personal eventual.
3) Que de conformitat amb la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, quan es va adoptar l’acord de 22 de juny de 2015,
l’Ajuntament de Burjassot complia amb els objectius d’estabilitat pressupostari i deute públic, i a més el seu
període mitjà de pagament als proveïdors no superava en més de 30 dies el termini màxim previst de la
normativa de morositat.
4) Que en el registre electrònic consta que l’acta de la sessió de 22 de juny de 2015, va quedar registrada en
la Delegació del Govern el 29 de juliol de 2015.
5) Que en l’expedient no consta que rebera l’esmentada acta, de 22 de juny de 2015, la Delegació del Govern
haja sol·licitat a l’Ajuntament una ampliació d’informació per un termini de 20 dies hàbils (article 64 de la
LRBRL).
6) Tampoc consta que la Delegació del Govern, en el termini d’un mes (article 65.1 de la LRBRL) haja requerit
a l’Ajuntament l’anul·lació l’acord de 22 de juny de 2015. Segons l’article 64.2 de la LRBRL aquest
requeriment haurà de ser motivat i expressar la normativa que s’estime vulnerada. Es formularà en el termini
de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l’acord
7) Tampoc consta en l’expedient que la Delegació del Govern haja impugnat l’acord de 22 de juny de 2015,
davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
8) En relació amb això, la Sentència TS, Sala 3a, de 25 de febrer de 2011, estableix la doctrina següent: Als
efectes de l’article 65.2 de la Llei 7 1985/, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, el còmput del termini de
quinze dies per a formular el requeriment previ es computarà a partir de que l’administració estatal o
autonòmica reben de l’entitat local la comunicació de l’acord, en compliment del que estableix l’article 56.1 de
la LRBRL.
Per tot això, es considera que l’acord del Ple de l’Ajuntament de Burjassot, de 22 de juny de 2015, pel que es
fixa en 5,75 el número de personal eventual, és un acte administratiu ferm. I l’acord del Ple de 28 de juliol de
2015, que modifica la RPT porta causa d’un acte consentit i ferm.
És per això que el regidor de Governació, eleva al Ple, previ dictamen de la comissió informativa de
Governació, la següent proposta de
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ACORD
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel sindicat Comissions Obreres contra l’acord del Ple, de
28 de juliol de 2015, pel qual es va aprovar inicialment la modificació de la RPT i de la plantilla de funcionaris i
personal laboral fix de l’Ajuntament de Burjassot, en relació amb la modificació del nombre d’assessors, per
entendre que aquestes al·legacions no alteren el fons de l’assumpte per ser meres opinions sense cap tipus
de consideració legal.
Segon. No atendre el requeriment d’anul·lació formulat per la Delegació del Govern contra l’acord del Ple de
28 de juliol de 2015, que va aprovar inicialment la modificació de la RPT i de la plantilla de funcionaris i
personal laboral fix de l’Ajuntament de Burjassot, en relació amb la modificació del nombre d’assessors.
Tercer. Elevar a definitiu l’acord del Ple de 28 de juliol de 2015, pel qual s’aprovava inicialment la modificació
de la relació de llocs de treball i de la plantilla de funcionaris i personal laboral fix de l’Ajuntament de
Burjassot, en relació amb la modificació del nombre d’assessors, el contingut de la qual és el
següent:«Modificar de 4 a 5,75 el nombre de llocs reservats a personal eventual en la plantilla de funcionaris i
personal laboral fix d’aquest Ajuntament, amb les mateixes retribucions de 37.008,74 euros a l’any».
Quart. Publicar anunci d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Cinqué. Remetre certificació d’aquest acord a l’administració de l’Estat i a la de la Comunitat Valenciana».
Sense intervencions, el Ple, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2 C’s), un vot en contra (1
Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 22 d’octubre de 2015.
16.

GOVERNACIÓ. SOL·LICITUD QUE FORMULA MARIA GARCÍA MUÑOZ D’AUTORITZACIÓ DE
COMPATIBILITAT AMB LLOC DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT PER A LA CONTRACTACIÓ
COM A PROFESSORA ASSOCIADA PER LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (EXP. 000199/2015-01.02.23)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«Vist l’escrit de Maria García Muñoz, rebut en aquest Ajuntament, el 28 de setembre de 2015, i registrat amb
el núm. 16721, en què sol·licita la compatibilitat per a poder exercir la seua labor com a treballadora social en
aquest Ajuntament amb el de professora associada en la Universitat de València amb un contracte de règim
associat 3+3.
Vist que Maria García Muñoz té un contracte laboral temporal a temps complet com a treballadora social
temporal subscrit l’1 de juliol de 2015, i fins a finals de desembre. No té reconegut cap tipus de compatibilitat
ni per a l’activitat publica ni per a la privada. El lloc que ocupa no té assignat cap complement o factor
especifique d’incompatibilitat o de dedicació exclusiva.
Vist que la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en la Disposició final tercera
modifica l’article 16.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, establint que no podrà autoritzar-se compatibilitat al personal funcionari, al
personal eventual i al personal laboral quan les retribucions complementàries que tinguen dret a percebre de
l’apartat b) de l’article 24 d’aquest Estatut incloguen el factor d’incompatibilitat al retribuït per aranzel i al
personal directiu.
Vist que segons la disposició final quarta de l’EBEP, aquesta modificació produirà efectes en cada
administració pública a partir de l’entrada en vigor del Capítol III del Títol III (drets retributius) amb l’aprovació
de les Lleis de Funció Pública de les Administracions Públiques que es dicten en desplegament d’aquest

PLE Núm.: NumeroSesion2 de FechaSesion2

Pàgina 28

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Estatut. Fins que es facen efectius aquestos supòsits l’autorització o denegació de compatibilitats continuarà
regint-se per l’actual normativa. Fins a la data no s’ha desenvolupat aquesta normativa.
Vist que la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana,
en l’article 92.1 estipula que l’aplicació del règim d’incompatibilitats s’ajustarà a la legislació bàsica estatal en
aquesta matèria i a la normativa autonòmica de desenvolupament. Fins a la data no s’ha desenvolupat
aquesta normativa.
Vist que la qüestió de les incompatibilitats per a exercir un lloc en el sector públic del personal al servei de les
administracions públiques ve regulada en la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques, on assenyala:
a) en l’article 1.3 que l’exercici d’un lloc de treball pel personal inclòs en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat,
públic o privat, que puga impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o
comprometre la seua imparcialitat o independència
b) art.2.1.c) que serà aplicable al personal al servei de les corporacions locals i dels
organismes que en depenguen
c) art. 3.1 per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa
autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada de treball i horari
dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en ambdós
d) art. 4.1 podrà autoritzar-se la compatibilitat per a l’exercici d’un lloc de treball en
l’esfera docent com a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a
la de temps parcial i amb duració determinada
e) art. 14 que l’exercici d’activitats professionals fora de les administracions públiques
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, atribuït, en el cas dels ajuntaments, a
la competència del Ple.
Vist que el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats el personal en l’article 14 estableix que
quan es refereixen a llocs de treball amb jornada a temps parcial s’ha d’entendre per tal aquella que no
supere les trenta hores setmanals.
Vist que en l’escrit presentat la interessada manifesta que realitzarà el seu treball com a professora associada
amb una jornada de 3+3 hores setmanals, i que no hi ha incompatibilitat horària amb el seu treball en
l’Ajuntament.
I vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans, de data 6 d’octubre de 2015.
Aquest regidor, eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Governació, la següent proposta de
ACORD
Primer. Autoritzar, sempre que justifique documentalment que la seua dedicació com a professora
universitària associada no supera les 30 hores setmanals i té una duració determinada, la compatibilitat
sol·licitada per la treballadora Maria García Muñoz, notificant-li que l’horari no pot coincidir amb l’horari
d’exercici de les seues funcions a l’Ajuntament.
Segon. Notificar el present acord a la interessada».
Sense intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita.
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17.

GOVERNACIÓ. APLICACIÓ DEL PERMÍS PER ASSUMPTES PARTICULARS PER ANTIGUITAT I
VACANCES ADDICIONALS PER ANTIGUITAT, APROVAT PER REIAL DECRET LLEI 10/2015 ALS
TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT (EXP. 000203/2015-01.02.02)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«Vist l’acord adoptat, per unanimitat, per la Mesa General de Negociacions en reunió celebrada l’1 d’octubre
de 2015, justificat de la manera següent:
La publicació en el BOE del Reial Decret Llei 10/2015 ha suposat deixar sense efecte la majoria de
disposicions que el Reial Decret Llei 20/2012 va introduir contra els drets dels empleats públics. No obstant
això, si la norma de 2012 va ser promulgada amb una deliberada vocació de generalitat, de bàsica per a totes
les administracions públiques, la norma de 2015 es caracteritza per la seua ambigüitat, probablement
deliberada. A més del seu oportunisme, aquesta indica nombrosos dubtes d’aplicació, bé per la seua
condicionalitat en relació amb l’abonament de part de la paga extraordinària de desembre de 2012 ([...] si així
ho acorda i la seua situació econòmica financera ho fera possible [...]) o bé per l’eficàcia jurídica directa de les
mesures en relació amb el que refereix al temps de treball.
És justament en l’àmbit dels permisos recuperats respecte a l’art. 48 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(EBEP) on la seua aplicació és susceptible de resultar més controvertida. Si bé l’apartat k) del precepte (el
referit als dies per assumptes particulars) no ofereix majors dubtes (sis dies a l’any), ja que la mateixa norma
gaudeix del caràcter de bàsica en relació amb el règim estatutari dels funcionaris (art. 1.1 i disposició final
primera), la desafortunada redacció en relació amb els dies addicionals de permís per assumptes particulars a
partir del sisé trienni (nova disposició addicional catorzena) i dels dies addicionals de vacances per antiguitat
(nova disposició addicional quinzena) fa aconsellable adoptar una estratègia que sens dubte possible
generalitze aquest règim de permisos als funcionaris de l’administració local.
En efecte, el tenor de la redacció per a ambdós tipus de permisos, bé pel seu caràcter potestatiu -podrà- o bé
sobre qui gaudeix de competència en la matèria -cada administració pública- suscita dubtes per a les entitats
locals i sobretot, pot justificar alguna demora en el gaudi del dret per als empleats públics al servei de
l’administració local. Per a evitar-ho la solució passa per una doble fonamentació: per disposar d’un clar
plantejament jurídic respecte d’això i especialment, activar els mecanismes de negociació col·lectiva previstos
per a fixar les condicions de treball dels empleats públics. Pel que respecta als aspectes interpretatius es
postula el caràcter subsidiari per a l’administració local de la normativa que s’aplique als funcionaris de
l’administració de l’Estat (FAE), per aplicació de l’article 94 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, així com per article 142 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. Una lectura comprensiva
d’ambdós preceptes permet concloure que la normativa de permisos i llicències de l’Administració General de
l’Estat (AGE) és el mínim comú denominador per als funcionaris al servei de l’administració local, a la qual
cosa no obsta el fet de que en aquesta matèria les comunitats autònomes puguen innovar o modular el règim
de permisos i llicències, i en aquest cas resultaria així mateix d’aplicació al personal de les entitats locals.
Però en tot cas, i a fi d’aclarir el camí per a l’aplicació al personal local és perfectament possible recórrer a la
negociació col·lectiva reconeguda a la funció pública, especialment quan es tracta no d’ampliar drets sinó de
remetre’s a una norma promulgada per qui sí que posseeix competències en aquesta matèria, per la qual
cosa és oportú recórrer a l’article 37.1.m de l’EBEP i subscriure l’acord oportú en el si de les meses de
negociació corresponents... tramitant-los a continuació del mode que permeta atorgar-los el caràcter de
directament aplicables al personal, una vegada s’haja produït la seua aprovació expressa i formal pel Ple de
l’entitat local o òrgan semblant (apartats 1 i 3 de l’article 38), donant entrada així mateix a l’òrgan unitari de
representació del personal.
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans, de data 15 d’octubre de 2015.
El regidor de Governació, eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de Governació, la següent
proposta d’
ACORD
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Primer. Aplicar al personal d’aquest Ajuntament la modificació dels permisos per assumptes particulars per
antiguitat i de les vacances addicionals per antiguitat continguts en el Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de
setembre, com s’indica a continuació:
•

Dies addicionals per assumptes propis: dos dies addicionals en complir el sisé trienni, incrementantse en un dia addicional per cada trienni complit a partir del huité.

•

Dies addicionals per vacances: un dia hàbil addicional en complir els quinze anys de servei, afegintne un dia hàbil més en complir els vint, vint-i-cinc i trenta anys de servei, respectivament. Aquest dret
es farà efectiu a partir de l’any natural següent al compliment dels anys assenyalats. Per al seu
còmput no es consideraran les llicències sense retribució gaudides.

Segon. Remetre el certificat d’aquest acord per al seu dipòsit i publicació a l’oficina pública corresponent.
Comunicar a la Junta de Personal i al Comité d’Empresa als efectes previstos en l’article 40.1.d de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic».
Sense intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
transcrita.
HISENDA
18.

RENDES I EXACCIONS. PROPOSICIÓ DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENT
DE CRÈDIT. APORTACIÓ MUNICIPAL DE L’IMCJB COBERTURA PERSONAL (EXP. 000009/201507.02.02)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«Vist l’informe realitzat pel director de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot ,amb data 28 de
juliol de 2015, sobre les necessitats en el Capítol I de personal per a les que no disposa de consignació
pressupostària suficient en el pressupost de despeses de l’exercici 2015.
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans, de data 15 d’octubre de 2015, en què s’exposen les
previsions de despeses del Capítol I en cada aplicació pressupostària fins al 31 de desembre de 2015, amb el
resultat final d’una disponibilitat de cent dotze mil cent catorze euros (112.114 €), amb l’advertiment que per
a complir amb les dites previsions és imprescindible el seu compliment per totes les àrees de l’Ajuntament.
Vista la memòria-proposta d’aquesta Alcaldia sobre l’aprovació d’un suplement de crèdit núm. 000009/201507.02.02 a l’aplicació pressupostària següent del vigent pressupost de despeses:
Aplicació pressupostària
330 41000

Descripció
Finançament Institut

Import
112.000,10 €

Vist l’informe d’Intervenció núm. 389/2015, que figura en l’expedient, favorable al suplement de crèdit de la
partida pressupostària dalt relacionada per un import de cent dotze mil euros i deu cèntims (112.000,10 €),
i que finança aquesta modificació amb la baixa per anul·lació de les següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària
1532.12101.
340.12101.
340.13100.
4312.12005.
4312.12100.
4312.12101.

Denominació
Personal brigada d’obres complement específic
Total vinculació 1-1
Personal esports complement específic
Personal laboral temporal esports
Total vinculació 3-1
Personal mercat sous del grup E
Personal mercat complement de destinació
Personal mercat complement específic
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.920.12101.

Total vinculació 4-1
Funcionaris complement específic
Total vinculació 9-1

22.171,10
13.472,72
13.472,72
112.000,10

Atés el que disposen els articles 177 i 169 del RDL2/2004, 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals en els que es regulen els tràmits que s’ha de seguir per a l’aprovació
d’aquest expedient.
Per tot això exposat, propose al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i
Especial De Comptes, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit núm.
000009/2015-07.02.02 a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostaria
330 41000

Descripció
Finançament Institut

Import
112.000,10 €

Finançant aquesta modificació amb la baixa per anul·lació de les següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostaria
1532.12101.
340.12101.
340.13100.
4312.12005.
4312.12100.
4312.12101.
.920.12101.

Denominació
Personal brigada d’obres complement específic
Total vinculació 1-1
Personal esports complement específic
Personal laboral temporal esports
Total vinculació 3-1
Personal mercat sous del grup E
Personal mercat complement de destinació
Personal mercat complement específic
Total vinculació 4-1
Funcionaris complement específic
Total vinculació 9-1

Total
disponible
26.973,21
26.973,21
24.687,17
24.695,90
49.383,07
8.649,10
4.238,95
9.283,05
22.171,10
13.472,72
13.472,72
112.000,10

Segon. Alliberar les quantitats retingudes en les aplicacions pressupostàries del pressupost de l’exercici 2015
atés que segons la previsió continguda en l’Informe de la tècnica de Recursos Humans no serà disposat
durant el 2015.
Tercer. Retindre les quantitats alliberades per a la seua utilització en aquestexpedient de modificació
pressupostària per suplement de crèdit.
Quart. Sotmetre a informació pública l’expedient, mitjançant anunci publicat en el BOP, durant un termini de
quinze dies hàbils, a fi que els interessats puguen presentar-hi en contra les reclamacions que consideren
pertinents. Si durant l’esmentat termini no se’n presenten es considerarà aprovat definitivament.
Cinqué. Publicar l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, resumit a nivell de capítols.
Sisé. Procedir a incorporar la modificació en el pressupost de l’exercici 2015».
El secretari informa que aquest punt és una proposició perquè s’ha dictaminat per la Comissió Informativa
després de la convocatòria del Ple. Per tant, en primer lloc s’ha de votar la seua inclusió en l’orde del dia.
Se sotmet a votació i s’inclou per unanimitat.
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents:
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Pel grup Totes, Adrián Juste manifesta que a vegades hi ha despeses inesperades i no pressupostades i és
necessari donar capacitat financera en aquests casos. Que hi ha despeses de l’IMCJB que poden estar
justificades però amb un augment de 112.000 euros del pressupost i una despesa extraordinària d’uns
176.000 euros, entre els quals hi ha unes despeses que no creuen prou justificades, com la web municipal o
alguns contractes de personal, no poden estar d’acord, per tant el seu grup votarà en contra.
Pel grup EUPV, J. Alberto López manifesta que el seu grup està confós perquè en aquest punt es diu que
l’aportació és per a la cobertura de personal però en els expedients s’han trobat unes despeses que criden
l’atenció. No entenen perquè l’IMCJB ha de pagar 46.000 euros per a reforma de la pàgina web municipal, o
que el serbi del Campus Universitari coste 4.000 euros o les visites a les Sitges uns 36.000, per això i abans
de decidir el seu vot, sol·liciten alguna explicació al respecte, perquè no entenen la relació amb la despesa de
personal.
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que el que es debat és la petició de l’IMCJB de més de 250.000
euros que li falten per a cobrir necessitats pressupostàries d’enguany i per als imprevistos que li ha anat
encarregant l’equip de govern. Pareix que l’Ajuntament ha pogut rescatar 112.000 euros de la partida de
personal, però el seu grup considera excessiva aquesta quantitat per a imprevistos i per tant, s’abstindran en
la votació. Que el seu grup fiscalitzarà a què es destina cada euro i sol·licita que se li facilite una còpia de
l’informe detallat de la despesa.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que aquesta modificació pressupostària va passar per la mesa de
negociació i els sindicats CCOO i UGT es van abstindre per la falta d’informació per part de l’equip de govern
i fins ara no s’ha facilitat la documentació que van demanar. Que consta en l’expedient l’informe del director
de l’Institut, de data 28 de juliol, en què sol·licita uns 250.000 euros per a dur a terme uns serveis que no
estaven pressupostats i que l’Institut ja havia executat, entre ells 176.000 per a personal i no contempla la
paga extra de 2012 i els falten 140.000 euros per a pagar al personal C1. Que l’any anterior va ocórrer el
mateix i es van demanar 224.000 euros, es va fer una modificació i es va pagar, per la qual cosa es dedueix
que els pressupostos són ficticis, es pressuposta sempre per davall per a després dir en premsa que l’Institut
està estalviant. Que el seu grup sol·licita que es justifiquen les despeses de: 34.000 euros en personal; per
les visites a les Sitges; 46.000 euros en la pàgina web municipal quan se suposa que ja es paga per això a
Gowex; per la despesa en el tema de desnonaments; per la gravació dels plens, etc. Que s’està pagant 1.800
euros mensuals a una empresa externa perquè assessore jurídicament i caldria veure perquè no s’està fent
bé. Que el seu grup sol·licita que se’ls facilite còpia del contracte amb aquesta empresa de consultoria.
Pel grup PSOE, José Ruiz manifesta que el seu grup assumeix les discrepàncies en la forma de gestió. La
postura del seu grup és evident perquè si es porta al Ple una modificació pressupostària i una aportació
extraordinària a l’IMCJB és perquè es pensa, com així es demostra en el mateix informe del director, que fa
falta per a cobrir aquesta despesa encomanada a l’Institut des de fa temps perquè no es pot deixar de costat
l’activitat cultural a aquest poble.
Pel grup Totes, Adrián Juste manifesta que vol afegir que el seu grup també sol·licita la còpia de l’informe
d’Intervenció per a poder consultar-ho amb més profunditat.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que s’alegra que fins ara no haja hagut de sentir que el Partit Popular
no vol la cultura a Burjassot i que els partits de l’esquerra també mostren els seus dubtes sobre aquest
expedient. Que el Partit Popular aposta per la cultura, però no amb aquest tipus de despeses.
Pel grup PSOE, José Ruiz manifesta que la cultura i la lluita per la cultura ha sigut una de les banderes a
aquest municipi, juntament amb el benestar social i l’educació, fets que han construït els pilars bàsics des de
sempre. Que l’any 2012 es van fer forts ajustos pressupostaris i es va rebaixar a l’Institut quasi un milió
d’euros en cultura, però l’equip de govern va continuar dotant al poble de Burjassot d’una cultura digna. Que
si l’any passat va haver-hi superàvit i enguany també s’espera que hi haja, és lògic que no s’haja deixat
d’encarregar coses a l’Institut i dotar-lo de diners perquè no haja de pagar la ciutadania les retallades
financeres i pressupostàries per culpa de la crisi. Vol afegir que Gowex ja no existeix i per tant, no se li està
pagant res. Que en l’informe que va presentar el director de l’Institut en el mes de juliol, el govern no havia dit
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res dels dies lliures, moscosos, etc, i açò s’ha d’incorporar. Que vol dir als companys d’esquerres que una
cosa és la discrepància en la gestió i una altra la forma i model de cultura que proposen.
L’alcalde manifesta que hi ha determinades despeses que suporta l’Institut com el manteniment de la
connexió a internet de tot l’Ajuntament, el cost de les projeccions gratuïtes, el cost de l’ús d’instal·lacions per
part de partits polítics en l’horari que necessiten, etc. Que parlant del cost de serveis addicionals, vol fer
menció de Gabi, un funcionari de l’Institut que fa possible que hui s’estiga veient en directe a través de la web
municipal aquest ple.

19.

RENDES I EXACCIONS. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT
POBLE ACTIU PEL CUMPLIMENT DE LA LAÏCITAT DE L’ESTAT (EXP. 000023/2015-05)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«Adrián Juste Agulló, portaveu del grup municipal de Totes amb Burjassot a l’Ajuntament de Burjassot, a
l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu debat i
aprovació, si escau, la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En funció dels principis legals que estableix la Constitució respecte al laïcisme de l’Estat i del dret a la llibertat
ideològica i religiosa en tot el territori estatal, la convivència pacífica entre les diferents religions i entre les
diverses sensibilitats cap a aquestes únicament pot quedar garantida des de la més absoluta neutralitat en
l’àmbit institucional. L’exercici de la llibertat religiosa, com a dret fonamental, ha de protegir-se i promoure’s,
d’acord amb els principis constitucionals i dins de el marc de l’Estat, social i democràtic, de dret, establit per la
nostra llei fonamental.
L’Ajuntament com a element bàsic de l’Estat, en virtut de l’esmentat anteriorment, i en compliment dels
preceptes legals, i des del més absolut respecte a la Constitució espanyola, als tractats i convenis
internacionals en matèria de drets humans i, especialment al que es disposa en el art. 16, 3 del text
constitucional Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences
religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l’Església
catòlica i les altres confessions, no participarà en actes religiosos de cap índole, i els membres de la
corporació solament podran fer-ho a títol personal, com a mostra de respecte a totes les confessions
religioses presents en el nostre municipi. A més, considerem necessari que els béns en propietat
d’institucions religioses com l’Església catòlica, no tinguen privilegis respecte a la resta de la ciutadania, com
ara les exencions d’IBI, que són una clara violació dels drets fonamentals.
Per això, a aquest Ple Municipal, es proposen els següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Burjassot exigeix al Govern i a les Corts Generals que a través de la Llei de
pressupostos, que es debat per a l’exercici de 2016, se suprimisca de la Llei d’Hisendes Locals l’exempció de
l’IBI (impost de béns immobles rústics i urbans) a l’església catòlica i altres confessions religioses, així com a
les seues organitzacions i centres d’ensenyament i proselitisme religiós.
Segon. Fer un cens en aquest municipi dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i registrats a
nom de l’església catòlica i d’altres confessions religioses, així com de les seues entitats i associacions afins, i
cobrar l’IBI a tots els béns immobles no dedicats al culte religiós.
Tercer. Instar al Parlament espanyol al fet que es deroguen (o s’incomplisquen) els acords de l’Estat
espanyol amb la Santa Seu, especialment el d’Assumptes Econòmics, ja que aquesta entitat religiosa els
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incompleix i obligar així a l’autofinançament de l’Església catòlica, com es contempla en aquests acords i
conseqüentment a açò s’elimine de l’IRPF (impost de la renda) la casella d’assignació a l’Església catòlica.
Quart. Instar a les Corts Generals que facen les modificacions pertinents en la Llei d’Hisendes Locals, en la
Llei de mecenatge i fundacions i altres normes locals i lleis estatals i autonòmiques per a evitar injustificables
exempcions de l’IBI i d’altres impostos a l’Església catòlica i a altres entitats jurídiques.
Cinqué. Aquest Ajuntament, donat el mandat constitucional, col·laborarà perquè la Llibertat religiosa siga
garantida en tot moment, sempre des del respecte a la dignitat de la persona, i als principis d’igualtat i
llibertat.
Sisé. Els actes públics oficials promoguts i promocionats per l’Ajuntament de Burjassot seran civils i sense
connotacions religioses. Per tant, l’Ajuntament no promocionarà actes de caràcter religiós.
Seté. Els actes religiosos que puguen celebrar-se, com misses, processons o vigílies, no comptaran amb
representació institucional de l’Ajuntament, a través del seu alcalde i dels seus regidors i regidores.
Vuité. Els i les membres de la corporació que desitjaren acudir a aquests actes religiosos ho faran sempre a
títol personal i de la seua presència mai podrà deduir-se que ho fan en nom de l’Ajuntament, és a dir, no
portaran objectes o símbols que puguen identificar-se amb l’exercici de la representació institucional ni es farà
publicitat institucional d’aquest fet».
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents:
Pel grup Totes, Adrián Juste explica breument el contingut de la seua moció.
Pel grup EUPV, J. Alberto López manifesta que aquesta moció es divideix en dues parts. En la primera,
s’insta a acabar amb els privilegis de l’Església, com no pagar l’IBI, i aquesta part no la fan seua perquè és
d’EUPV, açò ja s’ha aprovat en una moció que el seu grup va presentar l’any 2012. I en la segona, que parla
sobre la confessionalitat de l’Estat i els actes en el municipi, si que la fan seua, la recolzen i votaran a favor
d’ella perquè consideren que les persones que componen el govern, no han d’estar per damunt de les altres i
si acudeixen a un acte religiós, que ho facen a títol personal però no en representació d’una institució.
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup va demanar, en comissió informativa, al portaveu
de Totes que dividira la moció en dues però al no haver-hi hagut voluntat el seu grup votarà en contra. Que
estan d’acord amb que l’Església haja de pagar l’IBI igual que qualsevol entitat religiosa, partits polítics,
sindicats, patronats, etc, d’ací la petició d’haver fet dues mocions diferents. D’altra banda, sobre la
representació institucional en actes religiosos, cal tindre en compte que la tradició cultural d’aquest poble és
catòlica i les festes que se celebren són en honor al seu patró i amb aquesta moció es pot arribar a l’absurd
d’haver de canviar tots els dies festius perquè no coincidisquen amb celebracions religioses. El seu grup
fomenta i respecta la cultura i les tradicions, per això assistiran com a representant institucional d’aquest
Ajuntament en cada esdeveniment a què se’ls convide, ja siga de l’Església catòlica o de qualsevol entitat i
consideren que s’està més prop de l’esperit de laïcitat el compromís per la llibertat que optar per les
prohibicions com es proposa en la moció.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que el seu grup votarà en contra d’aquesta moció. Que
efectivament hi ha dues parts perfectament diferenciades. La primera, tal com ha dit el portaveu d’EUPV ja es
va aprovar en la seua moció l’any 2012, protegida per tots els grups polítics excepte pel Partit Socialista. Que
cal aclarir que el punt 2 de la moció, ara mateix és il·legal perquè no es pot cobrar l’IBI per estar exempta i
que aquesta és una qüestió que el Partit Socialista porta en el seu programa electoral.
Que quan s’acudeix a actes organitzats per entitats religioses es fa en representació del poble,
independentment de la religió de cada u, perquè hem sigut triats per tota la ciutadania i totes les entitats ens
conviden com a representants de l’Ajuntament, ja que és el que protegeix les activitats que realitzen. Que les
festes són cultura i vénen des de fa molt de temps arrere i és cert que tenen una arrel religiosa, i és cert
perquè són festes patronals i hi ha processons, però són del poble i naixen del poble i s’acudeix per respecte
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a la població que les manté vives. Per aquest motiu i per no suprimir-se aquestos tres punts de la moció que
es va sol·licitar al portaveu de Totes és pel que el seu grup votarà en contra.
Pel grup Totes, Adrián Juste manifesta que no es tracta de canviar les festes ni renunciar a elles. Es tracta
d’actes que es realitzen amb motiu de la festa i que es consideren que en ser religiosos no s’ha d’anar com a
representants de la institució. D’altra banda, està també la qüestió de promoure i finançar aquestes festes
perquè s’està donant un privilegi a una religió determinada. Que no s’ha separat la moció en dues parts, en
primer lloc, perquè la qüestió de l’IBI ja havia sigut aprovada en una altra moció i, en segon lloc, per agilitzar
la sessió del ple.
Pel grup EUPV, J. Alberto López manifesta que dir que sense la religió no hi hauria festes és caure en el
populisme. Que les festes són del poble i culturalment han sigut del poble però després les religions, com a
institucions de poder, se les van apropiar. Les festes si són populars dóna el mateix que siguen religioses o
no. Que no es tracta de prohibir res, però no pot ser que l’Ajuntament es persone en els actes religiosos en
representació del poble perquè aleshores estaria en contra dels valors laics que ha de tindre un estat
aconfessional. Que per tot això el seu grup donarà suport a aquesta moció.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que actualment, com ja s’ha dit, l’IBI no pot cobrar-se a l’Església
perquè està exempta. Està calculat que l’Església catòlica té més de 100.000 immobles i que per això es
podria recaptar uns cinc milions d’euros si es cobrara l’IBI. Però d’altra banda, cal mirar el que l’Església està
estalviant a l’Estat en matèria d’educació, en sanitat i en justícia, per això caldria valorar-ho tot molt bé. A
més, cal tindre en compte que els pressupostos generals de l’estat per a l’any 2016 ja estan aprovats en el
Congrés dels Diputats, amb la qual cosa açò no podria dur-se a terme per a enguany. Que recorda que tots
els grups polítics van aprovar en el Ple anomenar la Mare de Déu de la Cabeza alcaldessa honorífica de
Burjassot. Que els regidors i les regidores del Partit Popular acudeixen gustosament a tots els actes a què
se’ls convida i les invitacions els arriben a l’Ajuntament i no al seu domicili particular perquè són convidats per
raó del seu càrrec. Que consideren que no és normal obligar a persones a no poder portar distintius i coses
semblants.
Pel grup Compromís, Roc Senent manifesta que aquesta és una moció polèmica i més ací, a Espanya.
Històricament l’Església catòlica ha tingut molt poder en la societat espanyola, és la més tradicional i l’Estat
arrossega una deferència cap a ella molt gran. Que la societat ha canviat molt i s’ha fet molt diversa, per això
s’hauria de tindre, per part de les autoritats, una especial finor per a no confondre al veïnat amb les seues
actuacions. El seu grup està d’acord respecte a la primera part de la moció perquè consideren que les lleis
són iguals per a tots i per tant, l’Església ha de pagar l’IBI i si no pot fer-ho que cedisca els seus béns a l’Estat
i que aquest es faça càrrec d’ells. Respecte a les assistències a actes religiosos, és cert que sempre que es
convida a un representant del poble, aquest pot anar com a tal, però el seu grup vol remarcar que cal tindre
aquesta especial sensibilitat cap a la resta de la societat que veu que quan es va darrere d’una anda en una
processó com a institució, no se senten representats. Que per això votaran a favor de la moció.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que degut a que la societat és cada vegada més diversa i hi ha
més de cent entitats en el municipi que desenvolupen les seues pròpies activitats, el seu grup entén que al
marge de les seues creences i inclús de la religió, han de protegir totes les activitats. Que com a polític
sempre ha sabut que havia d’estar amb el poble, i assumir que no tindria vida privada perquè és la seua
obligació protegir al teixit associatiu i a les activitats que realitzen. I com això és un exercici de respecte a la
diversitat i d’igualtat cap a tots, no participaran en cap iniciativa que supose prohibicions o restriccions.
L’alcalde manifesta que quan el conviden com a alcalde, independentment qui ho faça, sens dubte acudirà.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple, per catorze vots a favor (8 PSOE, 4 PP i 2 C’s) i set vots en contra (4
Compromís. 2 EUPV I 1 Totes), acorda aprovar, el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa
d’Hisenda i Economia de 22 d’octubre de 2015 i per tant, rebutjar la moció del grup municipal de Totes
anteriorment transcrita.
20.

RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT DE FISCALITZACIÓ PLENA
POSTERIOR DELS EXPEDIENTS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2014 (EXP. 000023/2015-07)
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Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«De conformitat amb el que disposa l’apartat tercer de l’article 219 del RDl 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les obligacions o despeses sotmeses a la
fiscalització limitada seran objecte d’una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra
representativa dels actes, documents o expedients que van donar origen a la referida fiscalització. D’aquests
informes es donarà trasllat als distints òrgans gestors a fi de realitzar les oportunes observacions. De tot això
haurà de donar-se compte al Ple de l’entitat local.
En concordança, les normes particulars de fiscalització d’aquesta entitat local s’arrepleguen en les bases 50 a
52 d’execució del pressupost municipal.
En compliment d’aquestes disposicions es dóna compte al Ple Municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes de l’expedient núm. 000023/2015-07».
El Ple queda assabentat de l’informe anteriorment transcrit que ha sigut dictaminat per la Comissió
Informativa d’Hisenda i Economia de 22 d’octubre de 2015.
21. RENDES I EXACCIONS. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PRESSUPOSTARI
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013 (EXP. 000030/2014-07)
Vista la proposta del delegat de l’àrea, transcrita tot seguit:
«Vist l’expedient administratiu del Compte General Pressupostari de l’Ajuntament de Burjassot, exercici 2014,
integrada pel Compte General de l’Ajuntament, la de l’organisme autònom Institut Municipal de Cultura i
Joventut, i els comptes anuals de l’entitat mercantil Centre d’Ocupació, Estudis i Formació, SLU.
Vista l’anàlisi de la memòria del Compte General de l’exercici 2014 realitzat per la Intervenció municipal, de
data 25 de juny de 2015.
Vist l’informe d’auditoria realitzat per una empresa externa, i dirigit per la Intervenció municipal, de l’entitat
mercantil CEMEF, SLU, i els comptes anuals de l’exercici 2014.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 281/2015, que figura en l’expedient, del Compte General Pressupostari
corresponent a l’exercici 2014, de data 26 de juny de 2014.
Atés el que disposen els articles del 208 al 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atés el que disposa l’apartat segon de l’article 119 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat
Valenciana, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que disposa, a propòsit de les sessions de la
Comissió Especial de Comptes, que els comptes generals, els seus justificants i la documentació
complementària hauran d’estar a disposició dels membres de la comissió perquè les puguen examinar i
consultar, com a mínim, quinze dies abans de la primera reunió.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Economia i Especial de Comptes núm.
2015000011, emés en sessió celebrada el 10 de setembre de 2015, i per tal com no s’han formulat
reclamacions durant el tràmit d’informació pública i audiència als interessats a què fou sotmés l’expedient de
referència, en el sentit que l’edicte aparegué publicat i exposat en el Butlletí Oficial de la Província de
València núm. 181, de data 18 de setembre de 2015, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, des del dia
16 de setembre fins al 20 d’octubre de 2015 (núm. 366).
Proposa al Ple l’adopció del següent
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ACORD
Primer. Aprovar el Compte General Pressupostari de l’Ajuntament de Burjassot, exercici 2014, integrat pel
Compte General de l’Ajuntament, el de l’organisme autònom, Institut Municipal de Cultura i Joventut, i els
comptes anuals de l’entitat mercantil Centre d’Ocupació, Estudis i Formació, SLU.
Segon. Una vegada el Ple haja aprovat el Compte General Pressupostari de l’exercici 2014, s’ha de remetre al
Tribunal de Comptes».
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents:
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que s’estan retent comptes fora de termini perquè havien d’haver-se
presentat abans del 15 de maig. Que segons informe d’Intervenció, la situació de Tresoreria és deficitària i
prova d’això és que l’Ajuntament es va acollir al Pla de Pagament a Proveïdors per un import de quasi quatre
milions d’euros i de no haver sigut així, el romanent de Tresoreria haguera sigut negatiu en quasi dos milions
d’euros. Davant d’aquesta situació, per part d’Intervenció, es recomana que es faça un Pla de Tresoreria.
D’altra banda, i parlem sempre de l’exercici de l’any 2014, s’han fet modificacions pressupostàries al
pressupost inicial per valor de més de cinc milions, la qual cosa indica que la gestió no ha sigut la més
adequada. Hi ha excés de finançament en préstecs, no s’especifica per a que són però els diners no s’ha
gastat, per això Intervenció proposa desistir i amortitzar el deute per a abaixar la càrrega de l’Ajuntament. Hi
ha drets pendents de cobrament, obligacions pendents de pagament i factures sense pagar.
Respecte a l’Institut, hi ha hagut modificacions pressupostàries i incompleix la regla de la despesa perquè l’ha
incrementada en quasi mig milió d’euros i el resultat patrimonial és negatiu.
Que existeixen més d’11 informes d’inconvenients. S’han realitzat modificacions pressupostàries amb càrrec
al romanent de Tresoreria per a despeses generals i finançat expedients de suplements o crèdit extraordinari i
açò ha derivat en que hi haja més dèficit.
Que volen criticar que no s’han presentat els comptes que es van demanar de Burjatec, l’immobilitzat que
existeix no es pot saber perquè no està actualitzat ni depurat l’inventari de béns.
Que per part d’Intervenció, i segons la llei, s’han de fiscalitzar expedients a l’atzar i algun d’ells crida l’atenció,
com per exemple: modificacions pressupostàries per a dotar partides sense suficient consignació perquè s’ha
gastat la partida pressupostària i des d’Intervenció s’està cridant l’atenció, irregularitats amb el programa
d’horts socials ecològics, el servei de cafeteria de La Granja, la contractació d’un fuster, etc.
Finalment, destacar que en partides referents a Benestar Social, com per exemple Espai Dona, s’han deixat
de gastar els diners i s’ha quedat com a romanent de Tresoreria perquè no han pogut gastar-se. Al contrari,
es va fer una modificació pressupostària per a la remodelació del mercat municipal, que no s’ha gastat, per
això el seu grup no entén perquè es diu que no hi ha diners per a la seua remodelació.
Pel grup PSOE, José Ruiz manifesta que aquest és un document tècnic que està exposat durant 23 dies i no
hi ha hagut cap al·legació. Que sobre el tema de Burjatec es va requerir al jutge però fins ara no ha vingut
ningú a portar els comptes i no van poder presentar-se al maig perquè s’estava dins del període electoral.
Que en definitiva el que ara correspon és l’aprovació del Compte General.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que aquest no és un document tècnic, és el document més viu que hi
ha perquè en ell s’hi veu detalladament allò que s’ha pressupostat, les modificacions, allò que s’ha gastat, el
que paga i el que queda en romanent de Tresoreria. Que sobre el termini per a al·legar, dubta que la gent
s’assabente que puga fer-ho. Quant a allò que ha manifestat sobre Burjatec pel company José Ruiz, hauria
d’haver-se presentat abans de maig i així no cabria l’excusa que s’estava en període electoral. Que els crida
l’atenció que: facen modificacions pressupostària i que després no es gasten, que allò que s’ha invertit en
edificis municipals siga la meitat d’allò que s’ha pressupostat, que hi hagen despeses en què s’han excedit
com en personal, sous, productivitats, etc. i que s’haja gastat més del doble en despeses jurídiques i en
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premsa i revistes, encara que existisca una partida idèntica en l’Institut. Per tant, el vot del Partit Popular serà
en contra perquè no estan per a res d’acord amb aquests comptes.
Pel grup Compromís, Lluna Arias manifesta que vol contestar la portaveu del Partit Popular que mentre ha
gestionat Espai Dona no li ha sobrat ni un cèntim. En tot cas si hi ha hagut un romanent l’any 2014 ha sigut
perquè per qüestions tècniques s’han de pressupostar coses que després no s’han de gastar, com per
exemple, una subvenció del programa Irene. Es tracta d’una subvenció en què només per demanar-la s’havia
de consignar uns diners per a dir a l’Institut de la Dona que es tenia els diners. Després, en cas de rebre la
subvenció es pagaria de la mateixa, però en cas de no rebre l’ajuda, existirien els diners per a fer front a la
despesa. Per tant si es gasta o no depén de la concessió de la subvenció. Que considera que és positiu, en la
major part dels casos, que hi haja romanents de Tresoreria, bàsicament perquè gràcies a això es poden fer
per a l’any següent pressupost més reals per a atendre les despeses que es van a realitzar.
Pel grup PSOE, José Ruiz manifesta a la portaveu del Partit Popular que la diferència ideològica i de
funcionament és tal, que discrepen fins i tot en què és un pressupost. El pressupost és el document més
polític que existeix en una institució, en ell es plasma i s’arreplega el que cada partit polític vol dur a terme
l’any següent. Al ser viu, va canviant i per això hi ha modificacions pressupostàries. Que no diga que no
s’assabenta que hi ha hagut un període d’al·legacions perquè perfectament sap que això és així, el que
ocorre és que porta molts anys votant en contra de l’aprovació del Compte General igual que tampoc és nova
la fixació que tenen amb l’IMCJB.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple, per dotze vots a favor (8 PSOE 4 Compromís), cinc vots en contra (4
PP i 1 Totes) i 4 abstencions (2 S’i 2 EUPV), acorda aprovar, en els termes exactes la proposta anteriorment
transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa d’Hisenda i Economia de 10 de setembre de
2015 l’expedient de la qual es va sotmetre a informació pública durant 15 més 8 dies, no havent-se presentat
cap al·legació al mateix.
22.

RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 359/2015 DE
RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES SOBRE INCONVENIENTS DE L’EXERCICI 2014, SEGONS EL
QUE ESTABLEIX L’ART. 218 TRLHL (EXP. 000055/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«INFORME D’ INTERVENCIÓ 359/2015
Assumpte: Informe anual sobre objeccions 2014, ex art. 218 TRLHL
De conformitat amb allò que disposa l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, s’emet el present informe d’acord amb els següents
ANTECEDENTS
Primer. L’article 218 TRLHL, en la seua nova redacció donada per l’article 2.3 de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local estableix que l’òrgan interventor elevarà
informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries als inconvenients
efectuats, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. S’inclouen en
aquest informe, com annex I, la relació d’inconvenients corresponents a l’exercici 2014, que comprén
l’activitat de l’Ajuntament. Així mateix, i com annex II, consta la relació d’inconvenients de l’IMCJB.
Segon. Aquesta relació d’inconvenients va ser remesa en data 26/03/15, per al seu coneixement, a la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que estableix l’acord de 22 d’abril
de 2014, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es modifica la
Instrucció de 28/09/12.
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Tercer. No s’han detectat anomalies significatives en matèria d’ingressos, amb l’excepció del que s’ha indicat
en l’informe de Tresoreria, relatiu a la contractació de subministrament d’aplicació per a la gestió integral de
les instal·lacions esportives municipals, actualment en suspens i pendent de resolució, iniciat mitjançant
proposta d’octubre de 2014.
Quart. Aquest informe atén únicament a aspectes i comeses propis de l’exercici de la funció fiscalitzadora,
però no s’hi inclouen qüestions d’oportunitat ni conveniència de les actuacions fiscalitzades. El contingut
d’aquest informe ha de constituir un punt independent en l’orde del dia de la sessió plenària corresponent.
A fi de complir al que disposa l’article 218 TRLHL, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Únic. Donar compte al Ple de la corporació municipal, amb coneixement previ de la Comissió Informativa
d’Hisenda, de les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades,
en els termes que preveu l’article 218 TRLHL».
Els membres del Ple en queden assabentats.
23.

RENDES I EXACCIONS. APROVACIÓ DEL PLA ECONÓMICOFINANCER (PEF). AJUDES IFS 2015
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (EXP. 000057/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«La Diputació Provincial de València va aprovar les bases de la convocatòria d’ajudes econòmiques amb
destinació a la realització d’inversions financerament sostenibles (IFS) 2015, publicant anunci de les mateixes
en el BOP núm. 174, de data 9 de setembre, assignant, en funció del Nombre d’habitants, la quantitat de
1.350.559,08 € al municipi de Burjassot.
De conformitat amb la Base 2a de l’esmentada convocatòria d’ajudes, per a ser beneficiari de les ajudes
econòmiques per a la realització d’aquestes inversions es requereix, entre altres condicionants, complir amb
els requisits previstos en la DA 6a de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (límits d’endeutament, superàvit en termes d’estabilitat pressupostària, romanent de tresoreria
positiva, compliment del període mitjà de pagament). Excepcionalment, la mateixa Base 2a estableix que Les
entitats que no complisquen les condicions de la DA 6a de la LOEPSF podran ser beneficiàries únicament si:
tenen aprovat un Pla Econòmic Financer (PEF) pel Ple i, si escau, per l’òrgan competent de la comunitat
autònoma, que incloga la inversió financerament sostenible o aproven o es comprometen a aprovar un nou on
s’arreplegue la inversió que es preveu fer i s’acredite que la mateixa no comportarà despeses de
manteniment. En cas d’aportar document comprometent-se a elaborar un PEF, aquest haurà d’estar aprovat
per l’Ajuntament i remés a la Diputació abans de l’adjudicació de la inversió (...).
De l’informe de la Intervenció municipal núm. 369/2015, de data 18 de setembre, es desprén que no resulta
d’aplicació per a l’Ajuntament de Burjassot allò que s’ha regulat en la DA 6a de la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, sent plenament d’aplicació el contingut de l’article 32 de
la mateixa norma (destinació del superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net). No
obstant això, la Base 2a.3.a) de la convocatòria estableix entre els requisits que han de complir-se, per a
accedir a la condició plena de beneficiari, el següent: no superar els límits: (...) tindre un deute viu superior al
75% dels recursos corrents, sent el percentatge corresponent a aquest municipi l’equivalent a un 90,18 %; pel
que resulta igualment necessari als efectes de la convocatòria del Pla d’Inversions Financerament
Sostenibles (IFS) 2015, promogut per la Diputació Provincial de València, la amb l’aprovació prèvia d’un Pla
Económicofinancer (PEF).
A la vista de l’anteriorment assenyalat, es va firmar decret d’Alcaldia núm. 2015002708, de data 21 de
setembre, en què, donades les conclusions de la interventora municipal i les bases reguladores d’ajudes
mencionades, l’Ajuntament de Burjassot es comprometia a aprovar pel Ple de la corporació municipal un Pla
Económicofinancer (PEF) que incorpore les inversions financerament sostenibles sol·licitades.
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Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple de la corporació municipal previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el Pla Económicofinancier (PEF) als efectes de la convocatòria del Pla d’Inversions
Financerament Sostenibles (IFS) 2015, promogut per la Diputació Provincial de València, en els termes i amb
el contingut previst en l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera i article 19 i següents del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seua
aplicació a les entitats locals.
El Pla Económicofinancer (PEF) que se sotmet a aprovació, exposa les previsions i projeccions
pressupostàries de què parteix el Pla després de la concessió de les ajudes IFS 2015 de la Diputació
Provincial de València, als efectes del compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i de les bases
de la convocatòria d’ajudes econòmiques.
Segon. Remetre aquest acord, juntament amb el Pla Económicofinancer (PEF) corresponent a la Diputació
Provincial de València, abans de l’adjudicació de la inversió, de conformitat amb el que estableix la base 2a
de la convocatòria d’ajudes del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) 2015.
Tercer. Complir amb les formalitats i tràmits legalment aplicables, per a portar a efecte l’acord que s’adopte
pel Ple municipal».
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les següents:
Pel grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup no pot votar a favor de l’aprovació d’aquest Pla
perquè consideren que no s’han fet bé les coses, perquè la destinació dels diners d’aquesta subvenció s’ha
decidit per decret d’Alcaldia, després d’haver anunciat que es faria una reunió de portaveus per a poder
decidir entre tots els grups polítics. Que la concessió d’aquesta subvenció se sap des del mes de juliol i altres
municipis han consultat amb altres grups polítics i amb la gent, a través dels diferents òrgans de participació,
en què s’anava a destinar aquests diners. Però a Burjassot no ha sigut així i només han pogut veure el decret
d’Alcaldia en la Junta de Govern Local, on tot estava ja aprovat i els contractes del personal ja estaven en
marxa. Per un altre costat no creuen convenient no aprovar ara aquest Pla, per tant s’abstindran.
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que estan d’acord amb el portaveu de Totes i els haguera agradat
participar en determinar en què es destinaven aquestes ajudes, com ja es va comentar en comissió. Que a
municipis com Mislata, on governa un alcalde socialista amb majoria absoluta, s’ha fet partícips a tots els
grups polítics i al veïnat, però ací ha faltat aquesta voluntat.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup està en la mateixa línia que els seus companys. Que
l’alcalde es va comprometre a fer una reunió de portaveus perquè tots els grups polítics pogueren opinar i
proposar projectes, però açò es va decidir per mitjà d’un decret d’Alcaldia. Que quant a les propostes, s’ha de
justificar que no hi ha despeses de manteniment i tècnicament no s’ha fet.
Pel grup Compromís, Emili Altur manifesta que el seu grup donarà suport a aquest Pla per a poder rebre
les ajudes de la Diputació de València. Que d’una banda està l’aprovació del document tècnic que s’ha hagut
de realitzar des d’aquest Ajuntament i que compromet a no amortitzar deutes i destinar-ho a les despeses que
els alcaldes i les alcaldesses creguen oportuns i que compta amb l’aprovació dels serveis tècnics de
l’Ajuntament i d’altra banda, sí que és cert que amb respecte la decisió dels projectes s’hauria d’haver
mantingut una línia oberta amb totes els grups polítics perquè pogueren expressar les seues opinions però
donada la pressa s’ha concedit una certa llicència a l’Alcaldia.
Pel grup PSOE, José Ruiz manifesta que el curt espai de temps que hi havia per a presentar-ho va fer, entre
altres coses, que no es poguera dur a terme la participació amb tots els grups polítics i per tant es va haver de
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fer per decret. Que quant a allò que s’ha manifestat per la portaveu del Partit Popular sobre el tema del
manteniment, en les bases s’especifica clarament “no incrementar despese de manteniment” i a partir d’açò
els serveis tècnics han fet l’informe corresponent. Que també vol dir-li al portaveu de Totes que en el mes de
juliol no se sabia quant era la subvenció que rebria Burjassot.
L’alcalde demana disculpes perquè efectivament s’havia compromés a debatre aquest assumpte en una
Junta de Portaveus i no ha sigut així per falta de temps, però en tots els projectes en què es puga ho farà.
Que els projectes que s’han plantejat han sigut bàsicament projectes de caràcter tècnic com l’asfaltat de
carrers, millora d’alguna de les instal·lacions esportives, col·lectors, etc.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple, per catorze vots a favor (8 PSOE 4 Compromís i 2 C’s), i set
abstencions (4 PP, ), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita que ha sigut
dictaminada per la Comissió Informativa d’Hisenda i Economia de 22 d’octubre de 2015.
24.

RENDES I EXACCIONS. SOL·LICITUD DE REINTEGRAMENT DE PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS
EN TRIBUTS DE L’ESTAT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 2013 EN 120 MENSUALITATS (EXPTE.
000537/2015-08)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:
«Vist que amb data 7 d’agost (registre d’entrada núm. 2015014396), es rep la notificació de la Delegació
d’Economia i Hisenda a la Comunitat Valenciana, dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, per la qual es comunica la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any
2013 corresponent a aquest municipi, amb el resultat d’un import a reintegrar de 260.987,77 €.
Vist procedent per als interessos de la Tresoreria municipal la sol·licitud del dit règim excepcional de
reintegrament de saldos.
Atés el que disposa l’article 72 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a 2015 estableix el procediment habitual per a la cancel·lació dels saldos deutors, a càrrec de les entitats
locals, que es deriven de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2013.
Atés el que estableix la disposició addicional 10a del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de
Mesures de Sostenibilitat Financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals i altres de caràcter
econòmic, que excepciona el règim general aplicable en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a
2015, i permet fraccionar en un període de 10 anys el reintegrament de saldos deutors resultants de la
liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2013.
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Comptes l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Presentar una sol·licitud de reintegrament en 10 anys del saldo deutor de la liquidació definitiva de la
participació en els tributs de l’Estat del 2013 per import de 260.987.77 €, d’acord amb el que estableix la
disposició addicional 10a del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat
Financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals i altres de caràcter econòmic, que excepciona el
règim general aplicable en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2015.
Segon. Remetre el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i
amb firma electrònica, amb anterioritat a l’1 de novembre de 2015.
Tercer. Seguir en el procediment els tramites legalment establits».
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Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa d’Hisenda i Economia de 22
d’octubre de 2015.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
25.

PROMOCIÓ ECONÒMICA. PROPOSTA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE MOCIÓ
AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BURJASSOT AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015 (EXP. 000037/2015-05.60.01)

Vista la proposta del delegat de l’àrea, que a continuació es transcriu:

«Emili Altur Mena, portaveu del grup Compromís per Burjassot: José Alberto Camarillas, portaveu del grup
Esquerra Unida; Adrián Juste Agulló, portaveu del grup Totes amb Burjassot; Manuel Lozano Relaño,
portaveu del grup Socialista; Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del Grup Ciudadanos-C’s, i Sonia Casaus
Lara, portaveu del grup Partit Popular, a l’Ajuntament de Burjassot, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, d’acord amb l’art.97.3 de
l’esmentat text reglamentari, presenten al Plenari, a proposta del Moviment Feminista, per al seu debat i
aprovació, si escau, la següent
MOCIÓ
El 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones de tot l’Estat, convocades pel Moviment
Feminista per a manifestar-nos contra les violències masclistes.
Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçades no solament a manifestar-nos i
contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i millorar la prevenció i la resposta a la subsistència de la
violència masclista evidenciada en els casos gravíssims d’aquest estiu, deu anys després de la Llei Integral
Contra la Violència de Gènere de 2004, de les nombroses lleis autonòmiques i un any després de la ratificació
del Conveni d’Istanbul (BOE del 06.06.14), que s’incompleixen substancialment quant a prevenció en l’àmbit
educatiu, que només donen protecció laboral o econòmica a l’1% de les 126.742 denunciants, o d’habitatge,
mentre creix la desigualtat que és el brou de cultiu de la violència.
Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la prevenció i l’atenció social,
jurídica i psicològica que estableix l’article 19 de la llei estatal de 2004. No obstant açò, l’article 27.3.c) de la
Llei de règim local reformat per la Llei 27/2013 diu que els ajuntaments només podran prestar serveis socials,
de promoció de la igualtat d’oportunitats i de prevenció de la violència contra la dona per delegació de l’Estat
o de la Comunitat Autònoma finançada al 100%, que en absolut cobreixen els 6 milions de la partida 45 del
programa 232C de Violència de Gènere en el Projecte de Pressupostos de l’Estat 2016.
Per açò, aquest Ajuntament
ACORDA
Primer. Col·locar el 7 de novembre de 2015 en la façana de l’Ajuntament una pancarta violeta amb el lema
“Contra les Violències Masclistes” i promoure la participació ciutadana en la Marxa.
Segon. Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia internacional contra la violència cap a les dones.
Tercer. Sostenir tots els dies de l’any, tots els anys, els recursos personals, materials i polítics per a la igualtat
i per a la prevenció i atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de violència masclista, en compliment
de l’article 19 de la Llei Orgànica 1/2004, i establir un sistema estable de finançament estatal, autonòmica
i local a llarg termini:
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Atenció estable i de qualitat, en condicions d’àmplia accessibilitat, confidencialitat, protecció i
anonimat, que incloga la rehabilitació, avaluació i seguiment, la qual cosa comporta la gestió
pública directa dels serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere.
Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en tots els centres i en totes
les etapes educatives, cooperar amb la comunitat escolar.
Sensibilització contra el sexisme en l’activitat cultural, d’organització de festejos, de seguretat i
convivència i totes les actuacions i serveis de competència municipal.
L’eradicació del sexisme, la segregació, l’assetjament i els estereotips sexuals en totes les
nostres actuacions i serveis.
Atenció especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius agredits per la violència
masclista, com a persones amb diversitat sexual, migrants, amb diversitat funcional, en situació
de desocupació o dependents, i no incórrer en la victimització múltiple en els processos d’atenció.
La participació de la societat civil, en particular les organitzacions de dones.

Quart. Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè en el seu
seguiment i informes al GREVIO per a l’aplicació del Conveni d’Istanbul que estableix el seu article 68
incloga, conforme als articles 7.3 i 18.2, les actuacions de l’administració local».
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
L’alcalde informa que es va a realitzar un canvi en l’orde per a tractar en primer lloc el punt 26 i després el
punt 25. En els dos punts es tracten de mocions que parlen de qüestions semblants, però com una d’elles
s’ha fet conjuntament amb tots els grups polítics municipals, es creu mes raonable que es tracte en primer
lloc.
Pel grup Compromís, Lluna Arias explica el contingut de la moció i entre altres coses manifesta que
aquesta és una moció que el Moviment Feminista de tot l’Estat espanyol ha proposat que es presente en tots
els ajuntaments. Que el seu grup hi ha temes que mai ha presentat com seus, sinó que els han proposat a la
resta de partits i més encara que es tracta d’una moció que no han redactat sinó que ve a proposta d’un
moviment. Que vol agrair a tots els grups que decidiren presentar aquesta moció tal com la va presentar el
Moviment, sense alterar res, presentant-la tal qual davant del ple. Que animen a tota la ciutadania a
manifestar-se conjuntament el dia 7 de novembre a Madrid per a demanar que acabe ja l’assassinat de dones
que repeteix cada any i cada vegada més.
Pel grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup, per descomptat, recolza la moció. Que en el ple
passat ja van presentar una moció per a defendre la igualtat de gènere i denunciar la violència masclista i
també es va parlar de la marxa estatal del 7 de novembre, per això el seu grup anima tota la gent a què
participe i promoga aquest esdeveniment perquè serà històric.
Pel grup C’s, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup recolzarà qualsevol iniciativa, per xicoteta que siga
contra la xacra social que suposa la violència masclista i per descomptat també recolzaran i promouran la
participació en la marxa del dia 7 de novembre així com a la resta d’iniciatives que es detallen en la moció.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que manifesta que el seu grup per descomptat recolza la moció i
es congratula que es presenten aqueix tipus de mocions que vénen del teixit associatiu i sobretot perquè són
mocions que no estan buides de contingut, no són declaracions d’intencions, sinó que estan proposant coses
reals i tangibles. Que aquest problema s’ha intensificat brutalment enguany. Aquestes xifres no es veien des
de l’any 2010 i són una conseqüència dels retalls en matèria d’igualtat que hi han hagut al llarg dels anys amb
els diferents governs del Partit Popular. Que s’ha de tornar a treballar per a, almenys, tornar al punt de partida
en què s’estava amb la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere que, per quelcom
serà, però va ser una llei que es va portar un premi internacional de l’ONU i que per tant, cal salvaguardar.
Pel grup PP, Sonia Casaus manifesta que no volia entrar a debatre en aquest tipus de mocions que estan
firmades per tots els partits. Que és una llàstima que el portaveu del Partit Socialista haja hagut d’entrar a
recalcar els retalls del Partit Popular, per això vol recordar, respecte a Espai Dóna, que es dedica a treballar
per la igualtat i que tenia, per a despeses de funcionament, un crèdit pressupostari de 3.600 euros que
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després van ampliar a uns 8.000 euros i al final tenia uns 12.000 euros per a despeses de funcionament, però
només s’han compromés només 3.156, quedant com a romanent 8.866 euros que no es van a recuperar.
Aqueixos són les dades, aquest crèdit no era per a tallers sinó per a despeses de funcionament. I per a
mostres de retalls, un botó.
Pel grup Compromís, Lluna Arias manifesta que les despeses de funcionament són per a comprar
bolígrafs, per a tallers o per a qualsevol altra cosa. Si hi ha davall un crèdit hi ha un nom definit, només pot
usar-se per a això però les despeses de funcionament, totes les persones que han gestionat una àrea, saben
que és així.
Pel grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que lamenta que haja fet referència a un fet objectiu i que no
pretenia polititzar aquest assumpte, per tant demana disculpes a la companya Lluna.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Promoció Econòmica de 22
d’octubre de 2015.
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