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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIO

A la ciutat de Burjassot, en la data i a Chora indicades, es reuneixen a la Sala de Sessions

d'aquest Ajuntament els regidors esmentats, sota la presidencia de l'alcalde-president de

l'Ajuntament on hi ha la sessió ordinaria del Pie, en primera convocatoria. Hi actúa com a

secretan el qui ho és de la Corporació.

Comprovada l'assisténcia de prou membres per a constituir válidament el Pie, l'alcalde declara

oberta la sessió i, abans de comencar informa que, a partir de huí, es podran veure les

sessions deis plens en directe.



ASSUMPTES TRACTATS

SECRETARIA

1. SECRETARIA. LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ESBORRANY DE
L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 15, DE DATA 28 DE SETEMBRE DEL 2015
(EXP. 000093/2015-00)

Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior núm. 15, de data 28 de

setembre del 2015, s'aprova tal com ha sigut redactada peí secretan.

2. SECRETARIA. CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS (EXP. 000094/2015-

00)

El secretan dona compte de la correspondencia i publicacions següents:

• Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generáis de l'Estat per a l'any 2016

(BOE núm. 260 de 30/10/2015).

• Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei

de l'Estatut Básic de l'Empleat Públic (BOE núm. 261 de 31/10/2015).

• Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei

sobre Tránsit, Circulado de Vehicles de Motor i Seguretat Vial (BOE núm. 261 de

31/10/2015).

• Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei

de Sol i Rehabilitació Urbana (BOE núm. 261 de 31/10/2015).

• Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei

General de la Seguretat Social (BOE núm. 261 de 31/10/2015).

El Pie n'ha pres coneixement.

3. SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA-
PRESIDÉNCIA I DELS DELEGATS D'ÁREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL (EXP. 000095/2015-00)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuació:

«D'acord amb el que disposa l'article 42 del ROFRJ de les Entitats Locáis, aprovat per RD

2568/1986, de 28 de novembre, es dona compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pels

regidors delegats d'árees en materia de la seua competencia, des de la núm. 2910, del

16/10/2015, a la núm. 3382, de data 13/11/2015, ambdues inclusivament, i els acords de la

Junta de Govern Local núm. 29 i 30, de 19 i 26 d'octubre del 2015, núm. 31 i 32, del 2 i 9 de

novembre del 2015 respectivament, ais efectes de control i fiscalització deis órgans de govern

municipal peí Pie, competencia atribuida per l'art. 22.a) i 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases del Régim Local i article 104 del ROF».

El Pie n'ha pres coneixement.

4. SECRETARIA. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS (EXP.

000158/2015-00)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuació:

«Per Reial Decret 977/2015, de 26 d'octubre, de dissolució del Congrés deis Diputats i del

Senat i de convocatoria d'eleccions (BOE núm. 257del 27 d'octubre).



Ates que cal designar, per sorteig públic, els presidents i els vocals que han de conformar les

meses electorals corresponents, sorteig que es realitzará entre les persones empadronades en

cada secció d'aquest terme municipal.

Es considera que la competencia per a celebrar aquest sorteig, segons l'acord ¡nterpretatiu de

la Junta Electoral Central, correspon al Pie de l'Ajuntament.

Ates I'informe emés peí Departament d'lnformática sobre el programa informátic Conoce que

realitzará el sorteig de les persones que ocuparan els llocs de president i vocals, titulars i

suplents, en les esmentades eleccions i que ha facilitat UNE.

De conformitat amb l'article 26 de la Llei Orgánica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del Régim

Electoral General, segons el qual:

1. La formado de les meses competeix ais ajuntaments, sota la supervisió de les juntes

electoral de zona.

2. El president i els vocals de cada mesa son designats per sorteig públic entre la

totalitat de les persones incloses a la llista d'electors de la mesa corresponent, que

sápiguen llegir i escríure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir deis seixanta-

cinc anys poden manifestar la seva renuncia en el termini de set dies. El president ha

de teñir el tito! de batxiller o el de formado professional de segon grau, o

subsidiáríament el de graduat escolar o equivalent.

3. Es procedeix de la mateixa manera al nomenament de dos suplents per a cada un

deis membres de la mesa.

4. Els sortejos esmentats mes amunt s'han de fer entre els dies vint-i-cinqué i vint-i-

nové posteriors a la convocatoria.

Per tot aixó, propose al Pie l'adopció del següent

ACORD

Primer. Designar per sorteig públic els carrees de president, vocals i suplents de les meses

electorals en les Eleccions Generáis que se celebraran diumenge que ve, 20 de desembre de

2015.

Segon. Gestionar aquest sorteig a través del programa informátic Conoce.

El resultat del sorteig, amb la relació de les persones que ocuparan aquests carrees, com a

titulars i suplents, consta en relació adjunta a l'expedient.

Tercer. Notificar el resultat del sorteig a les persones designades i comunicar aquest acord a la

Junta Electoral de zona».

El secretan informa que en l'expedient s'ha esmenat un error en la proposta perqué aquest

sorteig es fará amb el programa informátic Conoce que ha posat CINE a disposició deis

ajuntaments. Les Distes amb els resultats estaran a disposició deis regidors demá a primera

hora.

El Pie n'ha pres coneixement.

BENESTAR SOCIAL

5. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE
EL DÍA MUNDIAL DE LA SIDA (EXP. 000089/2015-02)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«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, peí qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de

les entitats locáis, desitja sotmetre a la considerado del Pie, per al seu debat i aprovació si

s'escau, la següent



MOCIÓ

Com cada 1 de desembre el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Burjassot, se suma un

any mes a la commemoració en tot el món del Dia mundial de la sida. Un dia instaurat per les

Nacions Unides per a recordar i donar a conéixer a la societat l'epidémia global causada per la

infecció del VIH. Segons les ultimes dades del Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre

el VIH/SIDA (ONUSIDA) el 2013, 35 milions de persones vivien amb el VIH en tot el món, 2,1

milions de persones van contraure la infecció per VIH i 1,5 milions de persones van morir a

causa de malalties relacionades amb la sida. El 2014 es calcula que 13,6 milions de persones

han tingut accés a medicaments antiretrovirals en tot el món. Al nostre país son al voltant de

150.000 les persones que viuen amb el VIH, amb una taxa aproximada de 3.000 nous

diagnóstics anuals.

L'últim informe d'ONUSIDA, Actuació immediata: acabar amb l'epidémia per al 2030, fa

insistencia en qué, si s'adopta un enfocament d'actuació immediata, podran evitar-se

aproximadament 28 milions de noves infeccions de VIH, així com 21 milions de morts

relacionades amb la sida.

Per tant, ara estem mes prop que mai de possibilitar un control efectiu de la pandemia en els

próxims cinc anys si els governs i els organismes internacionals responen adequadament a les

prioritats, necessitats i reptes d'aquesta pandemia.

Igualment volem denunciar la discriminació de que son objecte les persones que viuen amb el

VIH i ens sumem al que les organitzacions socials demanden: cessar les restriccions a

professions com ara forces armades i els cossos i forces de seguretat de l'Estat, o l'accés a

servéis com residencies de majors, centres de dies, etc.

Finalment, en el Dia mundial de la sida, les dones i hómens socialistes, volem recordar ais que

han mort a causa de la sida, reiterem el nostre compromís amb les persones afectades i

encoratgem i donem suport ais que des de les organitzacions socials o des de les seues

tasques professionals, treballen i dediquen les seues vides a donar una resposta que reduísca

o elimine I'impacte d'aquesta epidemia i a que garantisca els drets humans, el suport i l'atenció

de persones que viuen amb el VIH.

Per tant, proposem els següents

ACORDS

Primer. El nostre posicionament a favor de la recuperado d'una adequada estructura de la

Secretaria del Pía Nacional sobre la Sida, com a organisme coordinador, i l'elaboració d'un nou

Pía Multisectorial per a combatre el VIH 2013-2017, i sol-licitar que s'hi consignen explícitament

les partides económiques per a aixó en els Pressupostos Generáis de l'Estat.

Segon. El nostre suport a l'existéncia i desenvolupament deis plans o servéis autonómics de

resposta al VIH; i que garantisca, a mes, la continuítat deis programes desenvolupats per les

ONG a fi d'evitar la desatenció de les milers de persones que accedien a aquests servéis.

Tercer. La nostra voluntat perqué tots els estaments públics complisquen amb els acords

internacionals en l'ámbit del VIH/SIDA que el nostre país es va comprometre davant

I'ONUSIDA, UNGASS, OIT i el Parlament Europeu, tots per a aconseguir l'Objectiu Zero (un

món amb zero noves infeccions per VIH, zero discriminació i zero morts relacionades amb la

sida) que promou les Nacions Unides.

Quart. Donar compte d'aquest acord a totes les entitats autonómiques implicades en la lluita

contra el VIH/SIDA».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup PSOE, Olga Camps explica breument el contingut de la moció.



Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup donará suport a la moció. Que

s'haurá de fer émfasi a treballar i a destinar recursos des de les administracions publiques per a

acabar amb aquesta pandemia i poder garantir una vida estable a les persones que han contret

aquesta malaltia. Que la lluita contra la sida és una lluita de tots i el seu grup ha trobat a faltar

la cortesía del grup socialista a Chora de plantejar aquesta moció de manera conjunta com s'ha

fet en altres ocasions, encara que de totes maneres votaran a favor.

Peí grup Compromís, Roe Senent manifesta que el seu grup está d'acord amb aquesta moció

i per tant, votaran a favor.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar en els termes exactes,

la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de

Benestar Social de 19 de novembre del 2015.

6. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE
LA INCLUSIÓ DE PROTECCIÓ I SUPORT A L'EDUCACIÓ I SANITAT PÚBLICA EN
ELS PROGRAMES ELECTORALS DELS GRUPS POLÍTICS (EXP. 000090/2015-02)

Vista la proposta del delegat de Tarea, que es transcriu a continuació:

«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, peí qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de

les entitats locáis, desitja sotmetre a la considerado del Pie, per al seu debat i aprovació, si

s'escau, la següent

MOCIÓ

Mai abans l'educació pública i la sanitat pública s'havien trobat en una situació de tal precarietat

com en l'actualitat. A poc menys d'un mes per a les eleccions generáis cal que tots els partits

polítics que hi concórreguen es comprometen a blindar els servéis públics tant en materia de

sanitat com d'educació, així com a recuperar tots i cada un deis servéis perduts durant aquest

període negre del govern del Partit Popular.

Tots els agents de la comunitat educativa i sanitaria están d'acord a assenyalar que aquests

quatre últims anys han sigut especialment negatius per a aquests sectors i la Comunitat

Valenciana és una de les mes castigades quant a retallades i copagaments que afecten

directament la butxaca deis ciutadans i ciutadanes, i posen en perill la prestado d'uns servéis

públics de qualitat, universals i gratuíts.

L'acomiadament de milers de professionals, el tancament generalitzat de centres i unitats, la

posada en marxa del copagaments en diverses etapes del sistema educatiu i de servéis

sanitaris, l'incessant increment de preus públics, l'augment desmesurat de les taxes

universitáries, o el sotmetiment de la xarxa pública ais capritxos i interessos del negoci privat,

han sigut les constants en els governs del PP en els últims anys.

Per a les famílies amb filis i filies en edat escolar o universitaria, l'educació és a ñores d'ara un

bé de luxe, difícilment suportable per a les cada vegada mes malparades economies familiars,

igualment ocorre amb la sanitat. Majors, dependents, desocupáis, emigrants forcosos i

immigrants han vist afectat el seu accés a una sanitat pública de qualitat i universal.

És prioritari i un deure d'estat que tots els partits que concorren a les eleccions generáis del
próxim 20 de desembre, fan una defensa a ultranca deis servéis públics máximament quan han

sigut fortament atacats amb l'excusa de la crisi económica.

Per tant, proposem els següents



ACORDS

Primer. Instar tots els partits polítics que concorren a les eleccions generáis del próxim 20 de

desembre que en els seus programes electorals arrepleguen el blindatge a l'educació i sanitat

pública, de qualitat, universal i gratuita.

Segon. Instar tots els partits politics a rebutjar el copagament sanitari i educatiu que grava el

pressupost de les famílies espanyoles.

Tercer. L'Ajuntament de Burjassot insta els partits polítics a incloure en els seus programes

electorals l'elaboració d'un sistema de financament autonómic que garantisca la gratuTtat i la

universalitat de l'educació i la sanitat en tot el territorí nacional, amb independencia del seu lloc

de residencia, per a garantir la igualtat básica de tots els espanyols».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup C's, Tatiana Sanchis presenta una esmena que modifica l'apartat tercer del dictamen

de comissió. El contingut de l'esmena és el següent:

On diu:

Tercer. Traslladar del present acord a PP, PSOE, Ciudadanos, Podem, ais grups

polítics del Congrés deis Diputats i de la Generalitat Valenciana.

Ha de din

Tercer. L'Ajuntament de Burjassot insta els partits politics a incloure en els seus

programes electorals l'elaboració d'un sistema de financament autonómic que

garantisca la gratuTtat i la universalitat de l'educació i la sanitat en tot el territori

nacional, amb independencia del seu lloc de residencia, per a garantir la igualtat básica

de tots els espanyols.

Peí grup PSOE, Olga Camps manifesta que al seu grup li pareix una esmena que

complementa perfectament la moció i per tant, li donaran suport.

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació l'esmena que ha presentat C's i el Pie, per

quinze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's i 1 Totes) i sis abstencions (4 PP i 2 EUPV)

acorda aprovar l'esmena.

Obert el torn d'intervencions sobre el dictamen a qué s'ha incorporat l'esmena de C's, es

produeixen les següents:

Peí grup PSOE, Olga Camps explica breument el contingut de la moció i entre altres coses

manifesta que aquest edifici, el mes emblemátic de l'época, es va utilitzar com a escola pública

municipal i com a ambulatori i, ates que está en la genética del poblé de Burjassot la protecció

a l'educació i a la sanitat, sol-licita el vot favorable de tots els membres d'aquest consistorí.

Peí grup EUPV, J. Alberto López manifesta que ha d'haver-hi mes fets i menys paraules. Que

el seu grup valora la intenció d'aquesta moció, pero opina que acó no solucionará res perqué

per desgracia el que diuen els programes electorals deis grups polítics queda moltes vegades

en paper banyat. Que hi ha altres formes mes útils i efectives per a defendre els drets públics,

com per exemple no modificar l'article 135 de la Constitució o no regalar la sobirania del nostre

país privatitzant les empreses publiques amb qué es podía financar Testal Que encara així el

seu grup votará a favor perqué dona suport a la defensa d'alló públic i sempre ho incorpora en

els seus programes electorals.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que, óbviament están a favor de la gratuTtat de

l'educació i de la sanitat pública, pero a mes, el seu grup proposa que el financament

autonómic garantisca la dita gratuTtat i universalitat, per aixó han presentat una esmena a

aquesta moció i dona les grácies per acceptar-la.



Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que lamenta haver de dir a la portaveu socialista que no

pot comptar amb el suport del seu grup, com ja li va avancar en la comissió. perqué en

l'exposició de motius d'aquesta moció es parla negativament de la gestió del Partit Popular.

Que si realment la intenció d'aquesta moció haguera sigut que tots els partits polítics es

comprometeren a favor de la gratuítat de l'educació i la sanitat, el seu grup no hauria tingut cap

problema, pero tal com está enfocat, el Partit Popular no pot aprovar una moció en qué es diu

que tot ho fa malament i que el Partit Socialista ho fa tot bé i insta que tots els partits facen en

els seus programes electorals una declarado d'intencions perqué no es facen copagaments.

Que les polítiques del seu grup son sempre per a afavorir la ciutadania i no creu que aquesta

siga la millor manera.

Peí grup Compromís, María Viu manifesta que des del seu grup sempre s'ha donat suport a

una educació pública gratuita i de qualitat i sempre és positiu que els partits polítics es

comprometen perqué acó conste en els seus programes electorals. Que per molt que la

portaveu del Partit Popular es moleste per alió que s'ha exposat en aquesta moció, la realitat és

que en els últims anys cal ser conscients que el nivell deis retallades en educació ha sigut molt

important. Que en definitiva, en aquesta moció del que es parla és de fer de l'educació una

qüestió d'estat.

Peí grup PSOE, Olga Camps manifesta que es va a quedar amb la frase que ha dit la

portaveu del Partit Popular peí que fa a que les polítiques del seu grup son sempre per a

afavorir la ciutadania. Que esperava que es desmarcaren del Partit Popular nacional pero ja

s'ha vist que no i pareix que el que pretén és que s'esborre de la memoria aquests últims quatre

anys del govern del Partit Popular, amb Wert i Ana Pastor, que han posat en contra a tota la

comunitat educativa i sanitaria i que encara patim. Que la postura del Partit Socialista és la

defensa a ultranca de l'educació i de la sanitat pública i de qualitat i per aixó, torna a instar la

portaveu Popular perqué vote a favor d'aquesta moció.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que quan el Partit Popular en el govern d'Espanya fa

retallades, ho fa molt malament, pero quan les retallades les fa ací el Partit Socialista o l'equip

de govern, és perqué s'está en crisi i no s'arriba a tot. És veritat que el Partit Popular ha fet
coses molt bones i d'altres en qué s'ha equivocat i aqüestes caldria corregir-les, pero el que és

cert és que s'han hagut de prendre mesures perqué el govern de Zapatero va deixar molts

deutes. No obstant aixó, a Burjassot, de l'any 2012 a ara s'han incrementat moltes taxes i

impostes i s'han eliminat servéis perqué no hi havia pressupost, i en definitiva cal mesurar-ho a

tots amb la mateixa vara.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que ja li va dir al Partit Popular que no esperava el

seu vot de suport en aquesta moció perqué hi ha temes que no es poden abordar amb el

consens de tots quan una de les parís és el problema. Que evidentment, en parlar de sanitat i

educació, hi ha hagut un retrocés tan brutal en aquest país en tan sois quatre anys per culpa

del Partit Popular, que és difícil poder argumentar una moció en qué es demana que es

recuperen drets per a la ciutadania, d'una manera en qué puguem comptar amb els causants

de la pérdua d'aquests drets. Que vol puntualitzar al Partit Popular que els partits d'esquerres

teñen molt ciar que la sanitat i l'educació no poden ser qüestions rendibles i no pensen que

siguen un negoci, per aixó si hi ha un déficit els pareix el mes natural del món perqué els partits

d'esquerres inverteixen en les persones. Que el Partit Popular fa el contrari, necessita

optimitzar els recursos, traure'n profit i reduir tot alió en qué hi haja cert déficit, sobretot en la

sanitat i l'educació. Que evidentment les perspectives del que és retallar o el que és invertir son

oposades i per aixó és normal que el Partit Popular no s'hi senta identificat, pero seria una

deferencia cap a aquest municipi que es desmarcaren de les polítiques tan nefastes que

exerceix el Partit Popular nacional.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per désset vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís, 2 C's,

2 EUPV i 1 Totes), i quatre vots en contra (4 PP), acorda aprovar la proposta anteriorment

transcrita a qu s'ha afegit l'esmena del grup municipal de Ciudadanos i que ha sigut

dictaminada per la Comissió Informativa de Benestar Social de 19 de novembre del 2015.



7. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT
POPULAR SOBRE EL PROGRAMA EXPERIMENTAL D'ESCOLARITZACIÓ EN
CENTRES PÚBLICS DE XIQUETS DE 2 I 3 ANYS (EXP. 000091/2015-02)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«Sonia Casaus Lara, portaveu del grup municipal del Partit Popular, a l'empara de l'article 97

del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, presenta

per al seu debat i aprovació, si s'escau, la següent

MOCIÓ

El passat 13 d'octubre es posaren en funcionament les noves aules creades peí Consell en el

marc del seu programa experimental per a l'escolarització en centres públics de xiquets i

xiquetes de 2 a 3 anys.

Aquesta decisió, que ha sigut rebuda amb forts dubtes en diversos sectors de la comunitat

educativa, pot suposar la defunció de les mes de 600 escoles infantils que presten aquest

servei a la Comunitat i, en particular, de les 6 que ho fan al municipi de Burjassot, i amb aixó la

pérdua de mes de 5.000 llocs de treball directes i indirectes.

Una mesura implantada de forma improvisada i sense consensuar amb el sector educatiu,

qüestionada també des del punt de vista pedagógic, de qué es desconeixen els criteris per a

l'elecció deis centres pilot i que no té una previsió de costos per a la implantació en aquest

curs, així com també per a una possible ampliado en els próxims cursos.

Pero sobretot, es tracta d'una mesura que no respon a una falta d'aules o de places al municipi,

mes bé al contrarí. De fet, Burjassot disposa d'unes escoles infantils excellents caracteritzades

per la qualitat de les seues installacions, el carácter innovador deis seus projectes educatius i

la professionalitat i vocació deis professionals que hi treballen. Una excelléncia en la prestado

d'aquest servei fonamental que és conseqüéncia de les fortes inversions dutes a terme en els

últims anys pels seus titulars per a adaptar aquests centres a la normativa valenciana aprovada

el 2009 (Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, peí qual s'estableixen els requisits mínims

que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l'Educació Infantil a la

Comunitat Valenciana), una de les mes exigents i que garanteix el conjunt de normes

autonómiques que regulen el Primer Cicle de l'Educació Infantil.

Una reaiitat que posa de manifest la difícil situació en qué es troba el sector, amb escás marge

de resistencia, quan encara la majoria deis centres de Burjassot están recuperant-se de les

fortes inversions fetes en els últims anys. En aquesta difícil conjuntura, pareix obvi que

qualsevol transvasament d'alumnat a les aules publiques és un dur colp per a la viabilitat

present i futura d'aquests centres.

Des del Partit Popular apostem perqué Tactual xarxa d'escoles infantils de la Comunitat, tant

privades com municipals, continué prestant aquest servei de qualitat a tantes i tantes famílies

valencianes, com s'está fent amb éxit indubtable durant anys. En aquest sentit, advoquem per

un acord entre la Generalitat Valenciana i les escoles infantils privades i municipals per a

establir convenís de collaboració (concerts o abonaments infantils) que permeten, utilitzant els

seus centres, garantir l'escolarització gratuita deis xiquets de 2 a 3 anys, sense provocar el

tancament deis centres privats, ni l'acomiadament de treballadors valencians.

Només així garantirem i farem efectiu, a mes, el dret de qualsevol familia a triar lliurement el

centre d'educació infantil que prefereix per ais seus filis.

Es tracta d'una fórmula que no necessita grans inversions per part de la Generalitat en la

construcció de noves aules complementáries ais collegis, la qual cosa redueix costos i permet

una implantació prácticament immediata, i garanteix així que aquesta mesura arribe a totes les

famílies valencianes per igual.



Des del grup municipal popular considerem que, davant d'aquest nou escenari, és

imprescindible rectificar el model plantejat peí Consell, costos, lent i injust, i plantejar un de mes

económic, d'implantació prácticament immediata i respectuós amb les empreses i treballadors

del sector.

Per tot aixó, el grup municipal del Partit Popular de Burjassot, proposa al Pie l'aprovació deis

següents

ACORDS

Primer. Instar al Consell que es reunisca, dialogue i busque un acord amb les escoles infantils

privades i municipals de la ciutat, així com de la resta de la Comunitat, per a establir convenís

de collaboració que permitisquen a la Generalitat, a través d'aquests centres, oferir al menor

cost, amb la major rapidesa possible i per a tots els valencians per igual l'escolarització gratuita

per ais xiquets de 2 a 3 anys.

Segon. Instar al Consell que anul-le l'Orde 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria

d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases que ha de regir la

implantació d'un projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en

determinats collegis d'Educació Infantil i Primaria de titularitat de la Generalitat.

Tercer. Instar al Consell a elaborar un mapa escolar de 0 a 3 anys després d'efectuar un estudi

de necessitats en el municipi i en la resta de municipis de la Comunitat Valenciana, que detecte

les insuficiéncies de llocs».

Obert el tom d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup PP, Sonia Casaus explicar breument el contingut de la seua moció.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que des del seu grup van a oposar-se a aquesta

moció perqué consideren que el pía experimental per a incloure l'educació de 2 a 3 anys va en

la línia que el seu grup defén: una educado universal, gratuita i de qualitat per a totes les

etapes. Que aquest és un pía experimental i per tant és normal que, amb la llei actual, els

centres no estiguen encara preparats. Es tracta d'una prova previa a la implantació d'aquest

sistema i que servirá per a veure si és o no factible. Que totes i tots sabem que l'educació de 0

a 3 anys no és obligatoria i en molts casos tampoc és gratuita i la idea d'aquest pía és

aconseguir a poc a poc la universalitat de l'educació en aquesta etapa. Per a dur a terme el pía

s'han triat només 30 collegis de la provincia, és a dir no és una qüestió implantada a la forga

en tot el territori. Que la solució que planteja el Partit Popular és la creado de convenís amb les

escoles privades de 0 a 3 anys per a aconseguir la gratuítat, o en tot cas, la baixada deis preus.

És a dir, una vegada mes aposten per l'educació concertada. El seu grup, d'altra banda, vol

acabar amb la concertado i mes si tenim en compte la situado de favor que está tenint en

detriment deis centres públics. Que encara que entenen que puguen fer-se critiques

constructives per tal de m¡llorar el pía de Conselleria, entenen que és el camí per a assegurar

l'accés universal a una educació de qualitat. Que tot i que les escoles privades estiguen en

contra, ha d'entendre's que l'educació mai ha de ser un negoci ni s'ha d'utilitzar per a crear

persones de primera o de segona, per aixó donen suport a la iniciativa de la Conselleria.

Peí grup EUPV, J. Alberto López manifesta que el seu grup, en la línia de la moció i en la línia

d'alló que ha manifestat el portaveu de Totes, s'oposa a aquesta moció perqué pensa que

l'educació ha de ser universal, pública i gratuita per a garantir la igualtat d'oportunitats. Que la

línia de l'educació concertada que s'ha seguit en les ultimes décades a l'Estat espanyol no és la

correcta perqué es financia de forma directa a l'empresa privada i aquests diners s'haurien de

destinar a millorar les installacions i servéis de l'educació pública.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que encara que és un programa experimental, al seu

grup els preocupa mes els xiquets perqué consideren que les installacions no están en

condicions per a albergar-los, que no hi ha professorat suficient ni preparat per a adaptar-se a

aqüestes edats, perqué hi ha xiquets que encara porten bolquers. Acó és mes important que el

fet que les escoles privades infantils perden diners, perqué es poden fer convenís de manera



que, per renda, les famílies que no puguen accedir a aqüestes escoles, es subvencionen

d'alguna forma. Que l'ideal seria que s'ampliara el nombre de guarderies publiques pero mentre

no hi hagen mes pot arríbar-se a concerts. Per aixó donaran suport a aquesta moció.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que aquesta situado no és comparable amb els centres

d'educació primaria, perqué les guarderies, que ara s'anomenen escoles infantils de primer

grau, no son gratuítes, es paga menys que a una concertada pero es paga. Que la comunitat

educativa no está d'acord amb aquest pía perqué no és viable adaptar tots els centres escolars

ni formar el professorat ja que economicament no s'está preparat. Que ('ideal, segons els

pedagogs, seria tindre els centres d'educació infantil separats deis centres d'educació primaria i

que tot fóra públic, pero la realitat no és aqueta. Que si el que es vol és que les famílies no

paguen per portar els seus filis a les guarderies, es podría augmentar l'abonament i aprofitar-lo

perqué el personal ja está format i té el seu lloc de treball i no hauria d'anar-se'n a la

desocupació. La proposta del Partit Popular és compatible amb la universalitat i gratuítat pero

amb l'ús de les infraestructuras ja existents. Que s'han firmat convenís amb la privada i amb la

pública i quant a les nostres escoles municipals, no les porten treballadors municipals sino que

hi ha contractada una empresa perqué les porte, hi ha un conveni de col-laborado firmat amb la

Conselleria i també es paga.

Peí grup Compromís, María Viu contesta a la portaveu del Partit Popular que efectivament les

coses s'estan fent d'una altra manera. El pía pilot involucra 35 escoles que s'han presentat de

manera voluntaria i cada escola té una rátio de 18 criaturas que teñen un mestre o una mestra,

que ha passat per un període d'entrenament especial, com una mena de curs d'adaptació, i una

persona auxiliar. És a dir, dues persones per aula amb una formado adequada. Per un altre
costat a aqüestes escoles se'ls ha equipat amb material adequat per a albergar criaturas de 2

anys. A mes de les escoles que volien optar a aquest pía, s'han triat aquelles que tenien les

installacions mes adequades per a xiquets d'aquesta edat. El criterí ha de ser pedagógic i no

laboral i l'objectiu és oferír una educació pública, gratuita i de qualitat al major sector de la

població possible. També cal dir que, de les famílies que s'han acollit a aquest pía, el 70% no

tenien els filis i filies escolaritzats perqué els preus son molt elevats per a un sector molt gran

de la població i és important que no no estiguen perqué no hi naja desigualtats entre tot

l'alumnat per culpa de la situació social de cada familia, no és el mateix comencar l'escola ais 2

que ais 3 anys. Que en definitiva, aquesta situació no és tan terrible com ha manifestat la

portaveu del Partit Popular, ni deixará a ningú al carrer. El que preocupa és la pérdua de

20.000 I loes de treball en el sector de l'ensenyanga i el tancament d'empreses del sector

audiovisual a la Comunitat Valenciana amb el govern actual i a ningú li ha tremolat el pols per a

fer-ho.

Peí grup PSOE, Laura Espinosa manifesta que l'article 27 de la Constitució assenyala que,

entre altres coses, tothom té dret a l'educació, la qual cosa ha de tindre com a objecte el

desenvolupament pie de la personalitat humana respecte ais principis democrátics de

convivencia, ais drets i a les llibertats fonamentals. Aquesta és una de les raons que justifiquen

el suport del Partit Socialista de Burjassot a aquest programa experimental ates que l'objectiu

de la Conselleria és que, al final de legislatura, en el curs escolar 2017-2018, l'escolarització ais

2 anys siga un dret legal de totes les famílies. A mes, s'ha comprovat que l'escolarítzació a

primerenca edat té grans beneficis per a previndre el fracás escolar. El desenvolupament

d'aquest programa experimental no significa que Tactual govern valencia vaja a construir nous

centres i escoles infantils perqué el cost d'aquesta mesura seria inviable, per aixó la Conselleria

treballa en un altre projecte ben distint que consisteix en l'obertura d'aules en centres públics

d'educació infantil i primaria. En la práctica acó significa que tindrien oferta de 2 a 12 anys

només alguns centres educatius, perqué la idea no és comencar amb tots els centres sino

seleccionar primer els col-legis aptes. Cada una d'aquestes unitats tindrá un máxim de 18

alumnes, dret a beques de menjador i diferents ajudes publiques, a mes estaran assistides per

una mestra o per un mestre d'educació infantil que es contrariara de la borsa d'interins i d'una

educadora, la qual cosa afavorirá la contractació d'ocupació pública. El programa tracta

d'estendre l'educació pública i universal ais 0 anys, no destruir l'oferta privada ates que les

opcions continuaran estant ací. Finalment, la Conselleria s'ha compromés a avaluar el

programa pilot i per a aixó, tindrá en compte a la plataforma Salvem 0-3, així com a altres

entitats del sector de l'educació publica, privada i concertada.



Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que s'ha mencionat que no hi ha suficients centres

públics i que a mes no son gratuíts i és cert, per aixó s'intenta amb aquest pía experimental

veure noves iniciatives per a pal-liar aquesta situació. Quant a alió que ha manifestat la

portaveu del Partit Popular sobre la no gratui'tat de les escoles publiques municipals, no ho son

perqué la Llei de Régim Local posa molts impediments perqué aqüestes escoles estiguen

gestionades directament peí municipi i puguen ser gratuítes. Per tant, i ates que ja hi ha hagut

arguments suficients com per a saber que el pía experimental compta amb criteris pedagógics i

que a mes és experimental, si no funcionara no es continuaría amb aquesta iniciativa, reitera el

seu vot en contra d'aquesta moció.

Peí grup EUPV, J. Alberto López manifesta que al final es peguen voltes per a fer apología de

l'educació concertada. És el capitalisme qui regala terrenys a l'església o a les empreses
privades perqué construTsquen universitats privades mentre teñen els alumnes de l'educació

pública en barracons. Per descomptat que no és una realitat que l'educació pública siga

gratuita i universal ni que hi hagen instal lacions per a tota la gent i tota la demanda que hi ha,

perqué aquesta realitat s'ha construít en 30 anys de bipartidisme el qual s'ha dedicat a financar

l'educació concertada i acó cal canviar-ho. Aquest programa és experimental i pot introduir la

forma de garantir des del mes básic, l'educació pública, per aixó el seu grup votará en contra

d'aquesta moció.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que al seu grup no els convenc aquest programa

experimental i aclareix que está d'acord amb la universalitat de l'educació de 0 a 3 anys i que

Túnica cosa que volen és que aquests xiquets i xiquetes puguen estar a uns centres adaptats

sense necessitat d'estar inclosos en els edificis d'educació primaria, si hi ha escoletes, que es

facen publiques i si no, que s'adapten.

Peí grup PP, Sonia Casaus contesta la portaveu del Partit Socialista que el Partit Popular no

está plantejant que l'educació infantil no siga un dret ni qüestiona l'escolaritat deis xiquets i

xiquetes. Al company de Totes vol dir-li que la Llei de Racionalització de Competéncies és de

l'any 2013 i el tema de les competéncies de les guarderies és de fa molts anys enrrere quan

aquesta llei no existia. Al company d'EU vol dir-li que está molt bé que pense el que ha

manifestat sobre el capitalisme pero vosté i el seu partit van estar acl en la legislatura passada i

aprovaren que les guarderies es gestionaren per empreses privades i no per treballadors

municipals. Quant a la companya de Compromís vol dir-li que és cert que les escoles s'han

presentat de forma voluntaria pero també és cert que ha de ser un requisit indispensable que

siga de línia en valencia i ha de ser un requisit indispensable que siga en certs municipis. Sobre

el tema de la rátio en tots els centres d'educació infantil els xiquets i xiquetes van en grup de 14

i no de 18. Sobre la formado del professorat considera que no és prou amb un curs

d'adaptació. Ara mateix hi ha fins a tres aules de xiquets i xiquetes de 2 anys en les guarderies

de Burjassot, distribuíts per mesos de naixement, cosa que demostra pedagógicament que no

és gens recomanable. El Partit Popular vol l'educació des deis 0 anys, pública, gratuita i de

qualitat, qué passará amb les guarderies publiques de Burjassot quan s'implante aquest

programa?

Peí grup Compromís, María Viu manifesta a la portaveu de Ciudadanos que s'estava parlant

d'allotjar a les criaturas en centres d'educació infantil, no primaria, son edificis diferents. A la

portaveu del Partit Popular vol dir-li que el personal de les escoles infantils, com a mínim ha de

tindre el títol de magisteri en educació infantil, no sois el curs d'adaptació. És important incidir
en la importancia de l'escolarització a edat molt primerenca.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que té poc mes a afegir, només puntualitzar que el

seu grup está en contra d'aquesta moció per la solució que dona el Partit Popular, perqué acó

de l'educació pública, gratuita i universal va molt mes enllá de la gratuítat perqué és el model

educatiu que s'imparteix, es tracta de triar un model d'educació o un altre. Que el seu grup no

está en contra de l'educació privada i concertada, pero el que pretenen és garantir a través de

l'educació pública que s'establisca un tipus d'educació inclusiva que atenga les desigualtats,

discapacitats i necessitats especiáis deis xiquets i xiquetes. Aquest és el model educatiu que

normalment s'imparteix en les escoles concertades perqué van vinculáis a altres tipus de valore

i el seu grup no n'está en contra, pero les famílies que vulguen aquest tipus d'escoles les han



de pagar. El Consell pretén universalitzar l'educació pública i gratuita de 0 a 3 tres anys, i acó

és una cosa experimental amb la que el seu grup está a favor.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per quinze vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís, 2

EUPV i 1 Totes), i sis vots en contra (4 PP i 2 C's) acorda aprovar el dictamen desfavorable de

la Comissió Informativa de Benestar Social de 19 de novembre del 2015 i per tant, rebutjar la

moció del grup municipal del Partit Popular transcrita anteriorment.

8. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE
COALICIÓ COMPROMÍS, PSOE, EUPV I TOTS SOBRE L'ESCOLA PÚBLICA, NO A
LA LOMCE, LES RETALLADES I EL 3+2 (EXP. 000093/2015-02)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcríu a continuació:

«Emili Altur Mena, portaveu del grup Compromís; Manuel Lozano Relaño, portaveu del grup

socialista; José Alberto Camarines, portaveu del grup Esquerra Unida; Adrián Yuste Agulló,

portaveu del grup Totes amb Burjassot, a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara de qué disposa

l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic deis Entitats Locáis,

d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten al Plenari per al seu debat i

aprovació si s'escau, la següent

MOCIÓ

L'educació és el servei públic qué mes ha patit des de Tambada al govern estatal del Partit

Popular, el 20 de novembre de 2011. Son fets inqüestionables que:

• La retallada del pressupost educatiu ha empobrit l'ensenyament públic.

• El Govern estatal s'ha compromés amb Europa a continuar retallant la inversió en

educació fins deixar-la en el 3,7% del PIB en 2018 (igual que ais anys huitanta).

• Les retallades imposades des de l'Estat i els governs autonómics han perjudicat

greument la gratuítat, l'equitat i la inclusió del nostre sistema educatiu i de la nostra

universitat.

• Al mateix temps que la crisi i el fracás del model productiu ha retornat a les aules a

milers d'alumnes i alumnes, les plantilles de professorat s'han vist reduídes i s'han

precaritzat les seues condicions laboráis.

• El pressupost i la reforma universitaria han encadenat retallades publiques que

contrasten amb la facilitat amb qué han obert universitats privades inaccessibles per a

la majoria.

• L'anomenat 3+2 estima una retallada de 1.000 milions que s'acumulará ais 1.500

milions ja retalláis des de 2012 per al conjunt de les universitats publiques.

• Amb dades del mateix Ministeri, les universitats publiques ja han perdut gairebé 8.000

llocs de treball i mes de 77.000 alumnes des del curs 2011-2012 com a conseqüéncia

de les retallades.

• La nova Llei Educativa, anomenada de Millora de la Qualitat, és una contrareforma

discriminatoria i classista qüestionada per la totalitat de la comunitat educativa des del

primer moment.

• La LOMCE i el seu desenvolupament és una llei segregadora per ais estudiants,

classificadora de centres, massificadora d'aules, adoctrinadora de consciéncies,

antidemocrática i autoritaria en la gestió, sexista en la forma i el fons, empobrida al

pressupost, emprobridora i precaritzadora per a la professió docent i del mercat laboral

i que, a mes a mes, habilita regalar el sol públic a entitats privades i menysprea

rexperiéncia i la riquesa cultural i lingüistica atresorada al conjunt de l'Estat.

• Mes i millor educació per totes i tots és un lema i un camí a seguir, també per a sortir

de la crisi, i no obstant aixó, a la societat i a l'alumnat se l'enfronta a una realitat molt

diferent.

Per tot aixó és proposa al Pie la consideració i aprovació del següent



ACORD

Primer. Instar la paralització i derogado de la LOMCE i la seua implantado.

Segon. Paralitzar i revertir les retallades económiques, d'ajudes, de gratuitat i de professorat

de l'escola pública.

Tercer. Paralitzar Tactual reforma universitaria. Avaluar la implantado del Pía Bolonya i

treballar per l'homologadó deis costos universitaris per a estudiants i famílies amb els deis

paisos del nostre entorn.

Quart. Exigir un compromís polític amb l'educació per augmentar la inversió progressivament

fins a aconseguir el 7% del PIB l'any 2020.

Cinqué. Iniciar una amplia análisi i diagnóstic de l'educació per aconseguir un pacte territorial i

d'estat que, amb criteris i objectius professionals i científics, dotar a l'educació i al sistema

educatiu de l'estabilitat que li ha faltat amb cada canvi de govern.

Sisé. Treballar per dotar-nos d'un sistema públic educatiu que tinga com a objectiu avancar cap

a un model educatiu d'éxit escolar que forme persones solidáries, creatives, critiques, lliures,

emprenedores i mes conscienciades en la construcció d'un món mes just i millor per tots.

Seté. Animar a la mobilització a la comunitat educativa en les protestes contra la LOMCE, les

retallades i el 3+2 i donar suport a la mobilització autonómica del proper 14 de novembre

convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic.

Vuité. Traslladar aquesta moció ais govems central i autonómics i els grups parlamentaris de

les Corts, del Congrés i del Senat, així com el teixit associatiu del poblé».

Obert el tom d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup PSOE, Laura Espinosa explicar breument el contingut de la seua moció.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que en la mateixa la línia que van marcar en el pie

anterior, consideren que aquests son assumptes que queden mes enllá de la competencia

municipal i per aixó s'abstindran. Aclareix que al seu grup no li agrada la LOMCE i que

Ciudadanos el que proposa és un pacte nacional per a l'educació que comprenga a tota una

generació i no sois una legislatura. Que tots els representants polítics arriben a acords per a

aconseguir una proposta conjunta perqué l'educació quede fora de la lluita partidista i es mire

peí benefici i futur de les xiquetes i xiquets d'aquest país.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que vistos els resultats de la gent jove en aquest país

amb el 50% de desocupació juvenil i 23,5% d'abandonament primerenc deis col-legis, el govern

central hagué de prendre mesures, va tractar de fer una serie de millores i per aixó va eixir

aquesta llei d'educació. Que considera que la LOMCE té una serie de beneficis per ais

estudiants perqué se centra en dos objectius, que la joventut isca preparada i no abandone la

seua formado i relacionar molt íntimament els estudis amb la fase laboral perqué quan acaben

d'estudiar puguen trabar un treball. Que per tant, en aquesta moció no poden votar a favor.

Peí grup Compromís, María Viu manifesta que el seu grup está en contra de la LOMCE

perqué básicament és una llei ideológica que lleva el poder al consell escolar, l'autonomia ais

centres, prima les avaluacions abans que l'aprenentatge i sobretot les avaluacions externes

amb les famoses proves Pisa i el seu únic objectiu és que s'aproven els exámens. Que en

secundaria, en quart de TESO, s'obliga a triar itineraris i acó és difícil amb aqüestes edats,

estableix concerts amb escoles que segreguen per sexes i en definitiva no aporta res positiu.

Peí grup PSOE, Laura Espinosa manifesta que la LOMCE ha creat una gran mobilització

social en contra des del seu principi i és a causa deis valors i objectius i iniciatives que busca

desenvolupar. El seu grup está en contra d'una llei sense justificado, partidista, conservadora,

classista i sexista. L'educació és un instrument de poder, d'ací que amb aquesta llei es vulga



educar segons les concepcions ideológiques del Partit Popular que substitueix l'ideal d'educar a

la ciutadania de forma integral peí de la má d'obra per al mercat laboral, destinada a

comercialitzar encara mes el sistema educatiu amb mesures que teñen com a finalitat

encoberta promoure majors cotes de privatització del sistema educatiu. A mes, és classista

perqué recorre a un perillos concepte com és el talent, permet ais collegis segregar per sexes.

A nivell curricular redueix el nombre d'hores d'assignatures, imprescindibles per a educar una

ciutadania democrática, justa i solidaria, com a música, filosofía, etc. És una llei antieducació ja
que atempta contra les seues bases i desconfia del professorat a través deis avaluadors

externs o de les revalides i limita la participado de la comunitat educativa. El sistema educatiu

espanyol s'ha caracteritzat históricament per un canvi continu en la normativa que el regula i

com l'educació és la base de qualsevol societat, és important establir un pacte territorial i

estatal en matéría d'educació que oferísca un marc normatiu que dote de certa estabilitat a les

institucions educatives per a desenvolupar un model educatiu mes just i sostenible que

realment responga a les necessitats de la societat actual.

Peí grup EUPV, J. Alberto López manifesta que pujar les taxes, introduir multinacionals en les

universitats i expulsar estudiants de la classe treballadora, perseguir el pensament crític, l'elit

académica, etc. Son les solucions a la desocupado juvenil?

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que no coneix cap fill d'un treballador que haja sigut

expulsat. El seu grup creu que aquesta llei pot ser positiva perqué cal fer alguna cosa amb

l'educació i els resultats d'Espanya de cara a Europa son penosos. Aquesta llei pren mesures

per a l'abandonament escolar i amplia l'autonomia en els centres escolars per a l'execució de

plans i, a partir deis 15 anys, es diversifica el curriculum i en materia de desocupado, la FP

básica i la FP dual, que consisteixen en que els instituts tinguen reunions amb el seu alumnat,

empreses i centres municipals d'ocupació, al mateix temps, perqué les persones que estudien

puguen estar informats des que comencen. També és important que la joventut espanyola

estudie davall un sistema plurilingüe. Per un altre costat manifesta que, no per repetir una

mentida es converteix en una veritat, i tant quan es parla de retallades cal dir que el pressupost

per a implantar aquesta llei ha pujat un 9%.

Peí grup Compromís, María Viu manifesta que aixó de la diversificado deis currículums és un

argument un poc pervers perqué el que fa, en quart de TESO, és oferir una possibilitat per ais

que teñen mes capacitat i una altra possibilitat per ais que en teñen menys, de manera que qui

tria la possibilitat mes fácil de les assignatures troncáis, no pot tornar al sistema. Quant a la FP

básica, no és una idea nova perqué fa molt de temps que es fa. Sobre el plurilingüisme ni ha

una qüestió fonamental i és que en primer lloc han de tindre professionals formats en mes

d'una Mengua i hui per hui no n'hi ha, amb la qual cosa acó és només una declarado

d'intencions i poc mes. Que quan es parla de retallades, no es diu cap mentida perqué

retallades hi ha hagudes, de fet s'ha retallat en professorat i s'ha augmentat en la rátio. Sobre el

tema deis resultats externs, en la comunitat educativa es percep com un problema perqué

l'escola el que ha d'ensenyar son continguts i la forma d'aplicar-los i no ensenyar a fer exámens

i traure bones notes. En definitiva la LOMCE, que menciona les competéncies básiques, a

Chora de la veritat no posa instruments en mans de la comunitat educativa perqué aqüestes

competéncies básiques es puguen transmetre a l'alumnat.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que no creu que hi haja bona voluntat per parí del

Partit Popular amb la LOMCE. El seu grup opina que és una reforma totalment ideológica per a

generar má d'obra barata en la classe treballadora i fomentar el model socioeconómic que

promulga el Partit Popular. Si com diu la portaveu del Partit Popular el perfil socioeconómic de

la joventut a Espanya és nefast, no s'entén que la solució siga fer retallades i pujar les taxes. A

mes s'inventa un sistema universitari que redueix la capacitat docent amb la reducció a tres

anys de les carreres que abans eren de cinc i l'especialització de 2 anys, que és l'únic futur de

la joventut universitaria, suposa entre 90 i 120 crédits, a 41 euros el crédit, suposa uns 4.500 a

5.500 euros per fer un máster, imprescindible per a poder inserir-se en el mercat laboral.

Aquesta és la solució del Partit Popular.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per quinze vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís, 2

EUPV i 1 Totes), quatre vots en contra (4 PP) i dos abstencions {2 C's) acorda aprovar en els



seus propis termes la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la

Comissió Informativa de Benestar Social de 19 de novembre del 2015.

9. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS SOBRE LA MALATIA DENOMINADA FIBROMÍÁLGIA (EXP. 000094/2015-
02)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«Emili Altur Mena, portaveu del grup Compromís per Burjassot; Manuel Lozano Relaño,

portaveu del grup socialista; J. Alberto Camarilles, portaveu del grup Esquerra Unida; Adrián

Juste Agulló, portaveu del grup Totes amb Burjassot; 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 de qué disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i

Régim Jurídic deis Entitats locáis, d'acord amb l'art.97.3 de l'esmentat text reglamentan,

presenten al Plenari, a proposta de l'associació AFIVAN, per al seu debat i aprovació si

s'escau, la següent

MOCIÓ

L'any 1992 la fibromiálgia va ser reconeguda per I'OMS com una nova entitat clínica,

denominada síndrome de fibromiálgia, que va ser incorporada a la classificació internacional de

malalties. L'OMS defineix l'entitat clínica com "aquella alterado o interrupció de l'estructura o

funció d'una parí del eos, amb símptomes i signes característics i l'etiologia de la qual,

patogenia i pronóstic poden ser coneguts o no". Aqüestes condicions es donen en la

fibromiálgia que presenta símptomes i signes tipies amb una etiopatogénia mult¡factorial en la

que es combinen factors genétics i epigenétics que condicionen una alterado persistent del

sistema d'autoregulacio i control del dolor i de l'estrés en el sistema nervios central.

Tot i que la fiblomrálgia ha sigut reconeguda recentment per l'Organització Mundial de la Salut

fins ara no ha estat reconeguda com a entitat nosológica propiament, ja que la clínica si que

s'estudiava.

La fibromiálgia és freqüent, ja que la pateix entre el 2 i el 3 % de la poblado espanyola, és a dir,

entre 400.000 i 1.200.000 persones. Per tant, si extrapolem aqüestes dades a la poblado de

Burjassot ens dona una xifra superior ais 600 afectats si calculem sempre a la baixa i sense

comptar les persones no incloses en un primer diagnóstic pels metges i especialistes ates que

el diagnóstic de la fibromiálegia és clínic, a causa de la falta d'una prava objectiva i no es basa

tampoc en cap prava analítica, d'imatge o anatomopatologia específica fet que ens indica

l'enorme complexitat que aquesta malaltia representa a Chora de diagnosticar-la adequadament

per les múltiples i indeterminats símptomes que l'acompanyen i que moltes vegades

s'assemblen a altres malalties amb idéntiques simptomatologies.

Sobre el percentatge anterior deis efectes de la fibromiálgia, la proporció respecte al genere és

aproximadament de 20 a 1 a favor de les dones. Aquesta dada fa que s'incloga la malaltia dins

la perspediva de genere per a intentar evitar en tot moment la desigualtat que pateixen les

afectades per la fibromiálgia tant a l'hora d'un disseny adequat de programes assistencials com

de les intervencions sanitáries que comporta el tractament ¿'aquesta.

L'Associació Fibromiálgia Valencia Nord, creada recentment a Burjassot té la intenció de formar

un collectiu tant d'afectats com de familiars i amics per a la conscienciació ciutadana del

problema que representa aquesta malaltia i de les caréneles assistencials que pateixen en el

seu dia a dia els afectats, encara que bé haguérem de dir "afectats" donada la composició

percentual de tal collectiu, en materia sanitaria, a mes de la terrible incomprensió que pateixen

algunes pacients per les raons abans mencionades a Chora d'un diagnóstic encertat o que el

facultatiu assignat crega en la fibromiálgia i aquesta incomprensió deriva en problemes

psicológics per a les afectades.



Ates que no existeix en aquest moment cap centre assistencial específic próxim a l'área

metropolitana de Valencia, havent de desplacar-se en la majoria deis casos a poblacions tan

llunyanes com l'Hospital de la Ribera d'Alzira o l'Hospital Sant Vicent del Raspeig a Alacant, i

on tant els pacients com els familiars poden notar l'atenció detallada i precisa de professionals

adequats.

Per tot aixó exposat anteriorment se sol-licita sotmetre a la votado i debat del Pie municipal de

l'Ajuntament de Burjassot els següents

ACORDS

Primer. Sol-licitar a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública la creado d'una unitat

especial d'atenció ais afectats per la fibrom¡algia a l'hospital Arnau de Vilanova que és la

poblado mes próxima al nostre municipi i que a mes, la unitat que es cree atenga i empre els

críterís d'igualtat de genere que precisa la dita malaltia.

Segon. Traslladar aquesta modo a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i a la

direcció de l'hospital Arnau de Vilanova.

Tercer. Que es reconega com a malaltia comuna, ja que en moltes comunitats autónomes ja

ho está. Per exemple a Catalunya, al País Base i a les liles Balears.

Quart. Que les dones afectades per la fibromiálgia puguen utilitzar els distints recursos humans

i materials de l'Espai Dona de Burjassot" ».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup PSOE, Olga Camps explica breument el contingut de la seua moció.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes,

la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de

Benestar Social de 19 de novembre del 2015.

GOVERNACIÓ

10. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE
LA DEROGACIÓ DE LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL (EXP. 000026/2015-01)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcríu a continuació:

«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, peí qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de

les entitats locáis, desítja sotmetre a la considerado del Pie, per al seu debat i aprovació, si

s'escau, la següent

MOCIÓ

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local

va reformar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i va posar en

escac la base del municipalisme i del model que ha garantit la cohesió social del nostre país

durant els últims 30 anys.

La reforma plantejada priva les entitats locáis de les competéncies en materia de prestació deis

servéis socials i de promoció i reinserció social, així com d'altres competéncies: sanitat,

consum, igualtat, polítiques actives d'ocupació, etc.



La nova Llei consagra una visió exclusivament económica de les funcions própies de l'Estat, i

en especial de les entitats locáis, en citar l'estabilitat pressupostária com a principi rector que

ha de presidir les actuacions de totes les administracions publiques en compte de situar

l'atenció en els ciutadans i en la qualitat de la prestació de servéis en el centre de la reforma.

Des del principi, el PSOE s'ha oposat frontalment a aquesta reforma perqué ataca i danya a

mateixa l'arrel del govern municipal, retalla competéncies ais ajuntaments i obrí el camí a la

desaparició o la privatització deis servéis socials que presten els ajuntaments. El text és, a

mes, un atac a la Carta Europea d'Autonomia Local. També s'han oposat la resta deis grups de

l'oposició i alcaldes de tot Espanya, inclosos molts del Partit Popular.

Per aixó, els grups parlamentáis socialista, Esquerra Plural, Unión, Progreso y Democracia, i

Mixto (BNG, CC-NC-PNC i Compromís-Q) van presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra

aquesta llei. El mateix van fer algunes comunitats autónomes. Igualment, mes de 3.000

ajuntaments de tot Espanya, que representen a mes de 16 milions de ciutadans i ciutadanes,

van plantejar un conflicte davant del Tribunal Constitucional en defensa de l'autonomia local

constitucionalment garantida. Tant els recursos presentats com el conflicte plantejat van ser

admesos a trámit peí Tribunal Constitucional i están pendents de tramitació i sentencia.

Huí de nou, reafirmem el nostre compromís de derogar aquesta llei en el moment que el PSOE

arribe al Govern. Un deis principáis atacs al municipalisme de la LRSAL és un canvi profund en

l'organització del sistema públic deis servéis socials, que afecta el repartiment i la relleváncia

de l'administració local en el conjunt de les actuacions de l'Estat, i la desposseeix de totes les

seues facultats d'acció en aquest ámbit, un deis mes importants per a construir una comunitat i

on és essencial la proximitat per a la prestació deis servéis.

Per a impedir aquest gran perjudici ais valencians i valencianes, el Consell va aprovar el passat

mes de setembre el Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, ratificat per les Corts Valencianes,

peí qual s'estableixen mesures urgents derivades de l'aplicació d'aquestes disposicions

relatives a l'educació, la salut i ais servéis socials en l'ámbit de la Comunitat. Amb aquest

Decret Llei s'assegura la continuTtat en la prestació d'aquests servéis essencials per a la

ciutadania pels ajuntaments. Uns servéis deis qué no es pot prescindir. I al mateix temps,

garanteixen l'estabilitat de milers de llocs de treball.

En desplegament del marc constitucional s'ha anat consolidant Tactual sistema públic de

servéis socials, basat en la cooperació entre administracions i que permet l'aplicació del Pía

Concertat de Servéis Socials.

De no impedir-se, aquesta reforma trenca l'estructura ja consolidada i limita extraordináriament

les funcions de prestació deis servéis socials i de promoció i reinserció social deis consistoris a

la mera avaluado i informado de situacions de necessitat social, i l'atenció immediata a

persones en situado o risc d'exclusió social, i desnaturaliza per complet el sistema actual.

Es du a terme, a mes, en un moment en qué les xifres de pobresa a Espanya son cada dia mes

dramátiques. En l'actualitat, 1 de cada 5 persones viuen en el nostre país per davall del llindar

de pobresa. 2,8 mílions de xiquets, el 33,8% de la poblado menor d'edat, están en risc de

pobresa. La taxa de cobertura per desocupado ha baixat fins a deixar desateses a la mitat de

les persones en desocupado, mentre que tindre un treball, ja no garanteix eixir de la pobresa a

Espanya.

En un context com Tactual, és necessari potenciar els servéis a qué la ciutadanía recorre en

primer lloc per a obtindre informado i atenció social i laboral, pero paradoxalment, el govern del

PP, en el seu afany de reduir a mínims la protecció social, ha consumat el desmantellament de

la Xarxa Pública de Servéis Socials de proximitat, amb retallades pressupostáries (64% en el

Pía Concertat) que, a mes de deixar sense protecció a milers de ciutadans en plena crisi, ha

suposat la destrucció de mes de 10.000 liocs de treball del sector públic local.

També es margina els ciutadans que viuen en el medi rural al eliminar qualsevol servei social

deis pobles amb menys de 20.000 véins (fins i tot els servéis socials d'assisténcía immediata



deixen de ser de carácter obligatori en els municipis xicotets) a fi d'una pretesa major

rendibilitat, i traspassar les dites competéncies directament a les diputacions provincials.

En definitiva, la LRSAL pretén la privatització deis servéis públics i minvar les competéncies ais

ajuntaments menors de 20.000 habitants, que, de no impedir-se, passaran a ser gestionats per

les diputacions provincials i els convertirán de ens intermedis a intermediaris per a l'adjudicació

de suculentes contractes, suposará per a milions de persones perdre l'atenció social que reben

deis seus ajuntaments, per aixó, d'una forma o d'una altra, les comunitats autonomes actúen de

diferents maneres, amb l'objectiu d'impedir la seua aplicació. També la Junta de Govern de la

FEMP ha demanat una moratoria de la seua entrada en vigor i la posterior derogado.

Per tant, proposem el següent

ACORD

Únic. Instar el Govern d'Espanya a derogar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalizado i Sostenibilitat de l'Administració Local».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup PSOE, Manuel Lozano explica breument el contingut de la seua moció.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que aquesta Llei és la que havia comentat

anteriorment, enfront de la moció del Partit Popular, i ja va avangar el que el seu grup pensava,

així, votará a favor de la moció en la línia que ha comentat el portaveu del partit socialista. Que

el seu grup aposta per una perspectiva municipalista de la política i aixó implica que

l'Ajuntament ha de tindre marge suficient d'acció per a portar a terme les polítiques i decisions

adequades per a donar un bon servei a la ciutadania perqué la proximitat de les institucions

municipals fan mes eficient i eficac la gestió i posada en práctica deis servéis. Pero per part del

govern central la solució a la cris i és, conjuntament amb les retallades socials, recluir les

competéncies municipals en compte d'apostar per la participado, la transparencia i la

descentralització de les administracions publiques.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup seguirá la mateixa línia que amb la

moció de la LOMCE i per tant es van a abstindre. Que hi ha aspectes en la Llei de

Racionalització que ataquen el municipalisme i a partir del 20 de desembre proposen modificar

los en el nou Congrés deis Diputats, que resulte de les eleccions, a mes no poden votar a favor

de la derogació d'una llei sense que es proposen alternatives.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el Partit Socialista proposa en aquesta moció que

es derogue aquesta llei que en definitiva el que diu és com poden ser mes sostenibles les

administracions publiques i que cada administrado s'encarregue de prestar a la ciutadania un

servei determinat. Que ara hi ha un problema económic i de municipalisme. Que és veritat que

el servei a la ciutadania quan mes directe millor, pero aixó no va lligat a mes pressupost i és

llavors quan ve el problema de les competéncies própies i impropies. Que no és veritat que les

administracions locáis no puguen desenvolupar les competéncies impropies, ho poden fer pero

sempre que tinguen pressupost per a aixó, perqué el que no pot ser és que s'endeuten amb

temes que no son municipals i que es minore el pressupost per a exercir competéncies que sí

que son própies. Que a mes del Decret del Consell, el mateix Ministeri ha tret en setembre una

nota explicativa on diu que els servéis socials han de seguir prestant-se pels ajuntaments com

fins ara mentre no hi haja un procés de reordenació de competéncies ni arriben mes diners ais

ajuntaments. Que en definitiva el que el seu grup no vol és que es cometen duplicitats en la

prestació deis determinats servéis.

Peí grup Compromis, Emili Altur manifesta que el seu grup votará a favor de la moció perqué

sempre s'ha posicionat en contra d'aquesta Llei de Racionalització. Aquesta llei naix viciada

perqué ho fa en un moment de crisi estatal i culpabilitza els municipis, que representen un 5%

del deute estatal i acata l'autonomia local i els ámbits de l'educació, la sanitat i els servéis

socials que presten els municipis que son els principáis coneixedors de les necessitats del seu

veínat. És una llei que está recorreguda davant del Tribunal Constitucional, no ha sigut



consensuada amb cap partit politic parlamentan. És una llei que, com a Valencia, quan hi ha
hagut un canvi de govern, ha sigut paralitzada. Per aixó, ates que el dia 20 de desembre hi ha

eleccions, el Partit Popular s'ha volgut sumar a aquesta possibilitat, perqué sap que ven molt, i

ha fet el decret que ha mencionat la portaveu del grup Popular. Que com ha dit la portaveu de

Ciudadanos, guanye qui guanye, si hi ha governs progressistes que vetlen per l'autonomia

local, el seu grup sempre estará a favor que deroguen aquesta llei.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que aquesta llei va náixer ja viciada l'any 2013 i

donava un termini, el 31 de desembre del 2015, per a deixar d'exercir les competéncies

impropies. Suposadament si el Consell no haguera donat l'oportunitat per a seguir exercint-les,

com ha ocorregut ací, a partir d'aquest 1 de gener, aqüestes competéncies s'haurien d'haver

deixat de prestar. Si hi haguera bona voluntat, segons la llei, en compte d'exercir-les des del

municipi, haurien de passar a exercir-se peí govern autonomía Pero almenys fins al mes de

maig el govern autonómic deia que no s'exercirien des del municipi perqué eren competéncies

seues, pero que no les pretenia exercir perqué no tenia diners, o siga no donava cap solució.

Pero aquest municipi va insistir a posar diners de la seua butxaca per a continuar exercint

competéncies que encara que no li pertoquen, com els seus polítics son responsables,

seguirán exercint-les peí bé d'aquest municipi i per tota la gent. Per aixó, el seu grup proposa

derogar aquesta llei. Que respecte a alió que s'ha manifestat per la portaveu de Ciutadans,

quan es proposa derogar una llei no s'ha de plantejar cap alternativa, es torna a la situació

anterior a la mateixa.

Peí grup PP, Sonia Casaus llig el comunicat del Ministeri d'Hisenda i Administracions

Publiques, que diu: "el traspás de competéncies sobre servéis socials establit en la reforma

local está supeditat a un nou sistema de financament autonómic i local". Que está ciar que ací

no presten els mateixos servéis, en presten mes. Que el portaveu socialista ha dit que está

prohibit ampliar servéis socials pero aixó no és cert perqué tot el món ha sigut coneixedor per la

premsa, i en la corporació peí propi alcalde, que s'ha creat al carrer Colón un nou servei

d'atenció peí tema de la vivenda per ais desnonats. Que en definitiva l'objectiu és que cada

administració pague el que li toca i si els ajuntaments han portat a terme servéis que no li

corresponien per llei, el que diu és que si hi ha diners per a prestar-nos, no hi ha problema en

qué es continué fent. Que aquest Ajuntament ha prestat els mateixos servéis que sempre, i a

mes té un gran equip de professionals que treballen en servéis socials que, per cert, és una

llástima que la majoria no siguen funcionaris. A mes la majoria d'interventors deis ajuntaments

están encantats amb aquesta llei, pels seus resultats des de l'any 2013 fins ara. Que és cert

que primerament aquesta llei pareixia massa radical a Chora d'establir dates pero posteriorment

s'ha comprovat que no ha sigut així.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que vol fer un incis. La majoria del personal de

Servéis Socials no son funcionaris perqué están subjectes a programes i subvencions i de totes

maneres encara que es volguera, una altra llei del Partit Popular impedeix crear places de

funcionaris. Quant a les competéncies impropies son les competéncies que el Partit Popular vol

que els municipis d'Espanya deixen d'exercir i procedeix a enumerar-les.

L'alcalde manifesta que Burjassot té un gran equip en Servéis Socials, bons professionals de

reconegut prestigi i un exemple de bones practiques és que han aconseguit moltissimes

subvencions per a aquest municipi. Que és veritat que molts d'ells no son personal laboral fix ni

funcionan d'aquest Ajuntament, entre altres coses perqué la llei no ho permet, pero hi ha

voluntat per part d'aquest equip de govern i en canviar la llei es formalitzaran els contractes

perqué passen a ser personal laboral fix de la plantilla d'aquest Ajuntament.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, 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 Governació de 19 de novembre del 2015.

11. GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL COALICIÓ
COMPREELS MEUS DE SUPORT A LA CAMPANYA PEL TANCAMENT DE CENTRES

D'INTERNAMENT CIE'S NO (EXP. 000029/2015-01)



Vista la proposta del delegat de l'Area, que es transenu a continuació:

«Emili Altur Mena, portaveu del grup Compromís, a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara de

qué disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic deis

Entitats Locáis, d'acord amb l'article 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten al Plenari

per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent

MOCIÓ

Després d'anys de treball realitzat per la Campanya peí Tancament deis Centres d'lnternament

(CIE's No) i els diferents organitzacions de defensa deis Drets Humans en general, i deis drets

deis persones migrants en particular, s'ha aconseguit fer visible la realitat deis Centres

d'lnternament d'Estrangers (dará endavant, CIÉ) i denunciar l'opacitat i impunitat que els

envolta.

Com a conseqüéncia del treball realitzat amb les institucions i els partits polítics, el 15 d'octubre

d'enguany, les Corts Valencianes van aprovar una proposició no de llei, per la qual es resol

acordar:

Primer. La condemna de les identificacions policials per perfil étnic, i instar els

Ajuntaments, la Generalitat i el Govem Central que prohibisquen de manera explícita i

amb carácter immediat els controls policials basats en aquest tipus d'identificacions.

Declarar el territori valencia com zona lliure de Centres d'lnternament d'Estrangers.

Segon. Instar el Govern Central a:

- iniciar el procés de tancament deis CIE's

- cedir a l'Ajuntament de Valencia els terrenys on actualment es troben les installacions

del CIE's de Sapadors, per a transformar-lo, després d'un procés participatiu, en un espai

obert a la ciutadania pera dura terme iniciatives de carácter social o ve'inal.

Tercer. Instar el Consell a:

- mentre no és produi'sca el tancament definitiu del CIE's de Sapadors, constituir una

comissió de seguiment permanent sobre aquest, on estiguen representades les

organitzacions i entitats socials associades a la reivindicado del seu tancament i a la

defensa deis Drets Humans.

- crear un comité de persones expertas que realitzen una proposta sobre politiques d'asil

i migratóries, en el qual puguen participar de manera activa els organitzacions de defensa

de drets humans.

Quart. Realitzar una auditoría que permeta revisar i avaluar en profunditat quines han

estat les causes que han provocat que els CIÉ, que havien estat creáis com a

establiments públics no penitenciarís que haurien d'haver salvaguardat els drets i

¡libertáis reconeguts en el nostre ordenament jurídic, s'hagen convertit en la pitjor versió

de l'objectiu per al qual van ser creáis.

Fruit del que antecedeix, es presenta hui a l'Ajuntament de Burjassot aquesta moció, a fi

d'iniciar un camí ferm cap a un canvi de paradigma en les politiques de migració, estrangeria i

asil, un camf que comporte deixar d'entendre la immigració com un problema per a passar a

concebre'l com un dret, a mes de com alió que és: un fenomen social i complex,

consubstancial a qualsevol época histórica.

La privació de llibertat per estada irregular en els CIÉ confronta amb el dret a la llibertat i a la

seguretat personáis proclamats en l'article 3 de la Declarado Universal de Drets Humans i

l'article 9 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. En concret, la detenció en CIÉ ha

estat denunciada per tractar-se d'una mesura legislativa desproporcionada i incompatible amb

l'article 5 de la Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació

Racial. No obstant aixó, a l'Estat espanyol, la constitucionalitat de l'intemament ha estat

avalada peí Tribunal Constitucional, pero condicionada a una serie de requisits



d'excepcionalitat, control jurisdiccional i un suposat carácter no penitencian deis centres, que

no es corresponen a la realitat.

L'actual marc normatiu de la Unió Europea (d'ara endavant, UE) obliga a l'Estat a expulsar (o

regularitzar) les persones que es troben en situació irregular. Així s'estableix, en efecte, en la

Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008,

relativa a normes i procediments comuns en els Estats membres per a la tornada de les

persones nacionals de tercers paísos en situació irregular (BOE núm. 348, de 24 de desembre

de 2008), coneguda com Directiva de Retorn. Pero l'article 15.1 d'aquesta norma, quan regula

l'intemament previ a l'expulsió, d'una banda, exigeix que s'adopten "amb eficacia altres

mesures suficients de carácter menys coercitiu"; i, per altra banda, disposa el seu carácter

potestatiu, en establir que "els Estats membres podran mantenir internats ais nacionals de

tercers paísos que siguen objecte de procediments de tornada".

Per tant, si bé és possible, no és en absolut obligatori que l'Estat espanyol o qualsevol altre

estat de la UE compte amb cap CIÉ. Amb escrupoiós respecte a la legislado europea vigent,

demá, amb majoria social i voluntat política, es poden tancar tots els CIÉ existents en el

territori. Aquesta possibilitat torna en obligació, quan es constata (1) que els CIÉ resulten

ineficients i innecessaris des del punt de vista de la funció per a la qual van ser creats; i (2)

que en els CIÉ espanyols es vulneren els drets mes básics de les persones privades de

llibertat.

(1). El tancament en CIÉ és ineficient, no proporcional i innecessari. Els CIÉ, a banda

de ser espais que vulneren drets humans, son dispositius que no compleixen la funció

pera la qual han estat creats -l'internament com a mesura cautelar per a assegurarla

deportado-, ja que menys de la meitat de les persones que passen pels CIÉ de l'Estat

espanyol son deportades2. Aixl, els CIÉ esdevenen mecanismes de xantatge, eines

de pressió i manipulado per a la poblado migrant que pateix l'amenaga permanent de

l'intemament en la seua vida quotidiana.

(2). Vulnerado de drets fonamentals. A banda que la seua propia existencia puga

considerarse contraria ais Drets Humans, resulta provat que en aquests centres es

violen sistemáticament els drets mes básics de les persones privades de llibertat. Les

vulneracions, tal com ha reconegut el propi Govem, no han cessat amb l'aprovació del

Reglament 162/2014, peí qual es regula el reglament de funcionament i régim interior

deis CIÉ, aprovat per Reial Decret el 14 de marg de 2014 (BOE núm. 64 de 15 de marg

de 2014). El Reglament no ha comportat cap tipus de millora en la garantía deis drets

de les persones internes, entre altres raons, perqué no ha limitat l'ampli marge

d'arbitrarietat atribuií ais Directors deis CIÉ i perqué ha fet cas omis d'aspectes

essencials que havien tractat de garantir les resolucions deis diferents Jutjats de

Control, no incoqjorant-los a la nonva.

A tot acó se suma la conveniencia de tindre en compte els alts costos que es destinen a la

detenció, l'internament i la deportado de persones migrants. El Ministeri de l'lnterior ha

reconegut una despesa de 8,8 milions d'euros anuals destinats a la gestió deis CIÉ, ais quals

han de sumar-se els 11.985.600 euros pressupostats en l'any actual per a l'execució de

macrovols de deportado. El cost mitjá per persona internada, a pesar que no hi ha dades

publiques, se sitúa en els 100 euros diaris, sense comptar el cost de les infraestructuras, ni

personal.

Els CIÉ constitueixen espais opacs en els quals no es garanteixen adequadament drets tan

básics com la salut física i mental, l'educació o la identitat; pero tampoc drets fonamentals com

els drets a la vida personal i familiar, a la intimitat, a la integritat física, a l'accés a la justicia, o

fins i tot, a la propia vida. Les persones privades de llibertat en un CIÉ, pero també les del seu

entorn (familiars, amistats, etc) pateixen una situació personal extremadament dolorosa. I

aquest patiment, com també les vulneracions de drets, resulta mes greu encara en el cas de

les dones. Com afirma l'Associació per a la Prevenció de la Tortura, les dones s'enfronten a

una major vulnerabilitat i risc que els homes. S'ha provat que, entre les dones tancades en els

CIÉ, hi ha embarassades, victimes de tráfic de persones amb finalitat d'explotació sexual,

possibles sollicitants de protecció internacional, o mares que, en ser expulsades, deixaran en



el territori de l'Estat les seues filies i filis. També s'ha demostrat que les dones en els CIÉ, lluny

de rebre una atenció adequada a les seues circumstáncies, son objecte de tot tipus de

discriminacions i abusos directes i indirectes.

Finalment, no podem obviar la connexió que existeix entre 1'ús de controls policials basats en

perfils étnics, rinternament en CIÉ, els vols de deportado i la práctica d'expulsions sense les

degudes garanties jurídiques, tant des de comissaries com des deis CIÉ.

A l'Estat espanyol i a la UE, una de les actuacions que viola de forma mes directa el príncipi

d'igualtat i de no discriminado és l'actuació policial basada en els perfils étnics. La Comissió

Europea contra el Racisme i la Intolerancia del Consell d'Europa (ECRI, per les seues sigles

en anglés) ha definit la realització de batudes per perfils racials com: "Tus per part de la policía,

sense justificació objectiva i raonable, de criteris d'étnia, color, la llengua, la religió, la

nacionalitat o l'origen nacional o étnic per a activitats de control, vigilancia o investigado". Son

aqüestes batudes en l'espai públic o en les xarxes de transport una de les portes d'entrada de

les persones en situació irregular ais CIÉ.

Els controls basats en perfils étnics son illegítims, discriminatoris, racistes i injusts; vulneren

drets fonamentals, atempten contra la dignitat, contra el dret a la lliure circulació de les

persones i incompleixen els criteris fixats en la legalitat vigent i soscaven els principis de l'Estat

de Dret. Els controls de segregado social, alcen fronteres internes i potencien la diferenciació

social entre la població autóctona i l'estrangera. A causa de aixó, generen un imaginari

estigmatitzador que relaciona migració i delinqüéncia i presenten a la població migrada com

contrafeta i enemiga, sempre sota sospita, el que origina xenofobia i racisme social. L'alta

freqüéncia deis controls reforga la sensació d'inseguretat i provoca una alarma social fabricada

artificialment i degraden la convivencia i la cohesió social en els barris.

Cal destacar que en l'actualitat la major part de les deportacions es porten a terme sense

respectar el dret fonamental a la tutela judicial efectiva (article 25CE), degut al fet que el eos

de Policía Nacional Espanyola porta a terme deportacions exprés en les quals persones

migrants son detingudes i retornades al seu país o tercer país en el marc de les 72 ñores d'una

detenció en comissaria, sense que s'avise, en la major part deis casos, el seu representant

legal i sense que puga realitzar-se una revisió jurisdiccional de l'ordre d'expulsió, la qual pot

estar vigent des de fa diversos anys o estar absolutament desactualitzada.

Aquesta práctica de deportacions exprés es produeix amb una major intensitat quan el

Ministeri de 1'lnterior o l'agéncia europea FRONTEX teñen previst noliejar un avió ad hoc de

deportado a un estat determinat. La contractació d'aquests vols collectius de deportado

fomenta els controls policials per perfil étnic o racial (amb la finalitat d'omplir els avions), així

com les deportacions exprés sense les degudes garanties.

A mes, en els vols de deportado no es garanteixen els drets fonamentals de les persones

deportades. La prova mes evident és que el Protocol de Deportado del Ministeri de I'Interior,

de 2007, autoritza a la sedació forcosa de les persones que van a ser deportades, així com a

la seua ¡mmobilització amb brides, cordes o manilles, quan no amb camises de forca.

Aquesta moció respon a la voluntat de generar mecanismes municipals de compliment del

principi d'igualtat i de no discriminado entre totes les persones que viuen i resideixen en el

territori de l'Estat.

Certament, son els ajuntaments i ens locáis, en tant que espais polítics de proximitat entre la

ciutadania i les institucions, qui han de fomentar el desenvolupament de la democracia i la

igualtat en l'exercici deis drets. Per la qual cosa tenim en compte els principis de proximitat i

subsidiarietat han de reclamar la garantía deis principis i drets constitucionals i internacionals.

A la llum deis antecedents descrits, es presenta aquesta moció, i se sol-licita l'aprovació deis

següents acords per part del Pie municipal

ACORDS



Acord previ. Manifestar el compromis de l'Ajuntament a treballar per l'eradicació del racisme

en la seua ciutat i per a garantir la igualtat de drets i oportunitats per a tots els seus ciutadans i

ciutadanes.

Primer. Manifestar el compromis d'emprendre mesures municipals sobre la base de la legalitat

i competéncies existents, amb l'objectiu de garantir que cap persona siga identificada i

detinguda per qüestions racials i siga privada de Ilibertat peí fet de trobar-se en situació

administrativa irregular. Sobre la base d'aixó es comunicará ais diferents cossos policials que

actúen a la ciutat, de forma escrita i mitjancant els organismes de coordinació existents,

l'oposició d'aquest Ajuntament a la identificado basada en perfil racial, la detenció i trasllat ais

CIÉ de cap veí o veína del municipi.

Segon. Incloure en els convenís amb les empreses adjudicatáries per al transport públic un

compromis de garantía del dret a la mobilitat de totes les persones, mitjancant un ús de les

xarxes de transport públic que no es veja pertorbat per identificacions racials. Així com instar

expressament el personal contractat per al desenvolupament deis servéis de transport, que no

col-labore en la realització d'identificacions basades en perfil racial, i que, en el cas que hi haja

una persona que no tinga documentació acreditativa d'una situació administrativa regular, no

es done avís ais cossos policials.

Tercer. Adherir-se ais acords arribats en la proposició no de llei de tramitado especial

d'urgéncia sobre el tancament del centre d'internament d'estrangers de Sapadors.

Quart. Instar el Govern de l'Estat espanyol que inicie un procés que conduísca al tancament

deis Centres d'lnternament d'Estrangers; i que, en concret, en el termini mes breu possible i

en un máxim de sis mesos acorde el tancament del Centre d'lnternament d'Estrangers de

Sapadors (Valencia).

Cinqué. Instar el Govern que cessen les deportacions exprés, mitjancant les quals la policía

deporta veTnes i veíns del municipí sota un régim de detenció de 72 hores, sense previ avís i

sense que, en molts casos, ¡ntervinga cap típus d'assisténcia Iletrada.

Sisé. Instar el Ministeri de l'lnterior perqué derogue, per vulnerar els drets fonamentals de qui

habiten en el municipi, el Protocol de Deportado de la Policia Nacional de 2007 que permet,

entre altres mesures vulneradores de drets, la sedació forcosa, la immobilització mitjancant

camises de forca, brides o corretges de les persones que van a ser deportades.

Seté. Instar el Ministeri de l'lnterior perqué no es facen deportacions en vols collectius, en els

quals s'ha constatat un gran nombre de situacions de vulnerado de drets, tant en el

procediment que s'empra per a completar les places de cada aeronau, com en els mateixos

vols.

Vuité. Instar al Ministeri de l'lnterior perqué no es facen deportacions i que garantisca la

lliure circulado de persones independent de la seua nacionalitat».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Compromis, Emili Altur explica breument el contingut de la seua moció.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que com ha comentat el company de Compromis, els

CIE's son una de les vergonyes d'aquest Estat, on es violen drets humans i llibertats básiques,

on s'enganya a la gent i es limita la seua Ilibertat per motius administratius. A mes s'anima a la

persecució racial, qüestió que es denuncia des de fa molts anys. Per tant aplaudeixen aqüestes

mesures i recorden també la denuncia que va rebre la comissaria de Burjassot per,

presumptament, enganyar persones amb situació irregular i se solidaritzen amb la protesta que

hi ha a Valencia peí tancament del centre de Sapadors.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que els CIE's son la cristal-lització d'un

sistema hipócrita que diu que defén la Ilibertat. CIE's és l'eufemisme que s'utilitza per a no dir

camps de concentrado i aixó és el que son, camps de concentrado que existeixen en el centre



de les capitals de les autonomies espanyoles. Des d'ací, EU s'uneix per a exigir el tancament

de tots els CIE's perqué cap persona és ¡I-legal.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que la postura del seu grup no és el tancament deis

CIE's, sino reformar-los perqué es respecten i garantisquen els drets humans i es milloren les

condicions deis interns d'aquests centres. Ates que en el nostre municipi no hi ha cap d'aquests

centres el seu grup s'abstindrá en la votació.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que vol postular que les persones que están

internes en aquests centres no son delinqüents, no teñen antecedents penáis i com a máxim se

suposa que están en situació irregular. Que el seu grup ha firmat aquesta moció junt amb

Compromís perqué considera que aquest tipus de centres hui en día están totalment en desús i

no teñen cap sentit, per aixó aposten per altres models de regularització de la immigració que

passen sobretot peí respecte a les persones i la integració deis immigrants i está d'acord amb

la postura del company d'EU perqué aquests centres s'han convertit mes en camps de

concentració que en centres de regularització d'immigrants.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta a la portaveu de Ciutadans que li agradaría que, ja

que en aquesta moció sí que hi ha mesures concretes per a aquest municipi, es manifestaren

amb el seu vot a favor o en contra i que no deixen d'implicar-se amb i'excusa que és un

problema merament estatal, en una situació en la qual es violen drets humans.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup només está d'acord amb el primer

acord de la moció. Cal tindre en compte que es parla de política d'immigració i que está

regulada per normativa europea. És veritat que no es parla de delinqüents sino de persones
que están en una situació irregular. Que el seu grup no és coneixedor, ja que ningú de

Burjassot ha anat a plantejar-los cap problema amb Sapadors, que hi haja problemes en

aquests centres, per aixó es van a abstindre perqué entenen que no es poden incomplir

normes europees.

Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que vol entendre les abstencions del Partit

Popular i Ciudadanos com un fet positiu ja que en l'acord s'insta al govern perqué, com a

polítics es pot parlar de política encara que no siga de la nostra competencia i en els plens es

fa constantment. Que evidentment un vef o veína de Burjassot no pot dirigir-se directament a

ningú ja que és obvi que no es permet l'empadronament en cap localitat a algú que estiga en

un CIE's. En definitiva, els CIE's vulneren la declarado universal de drets humans i el pacte

internacional de drets civils i polítics i com a persones s'entén que cal solidaritzar-se amb ells.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per quinze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2

EUPV i 1 Totes), i sis abstencions ( 4 PP i 2 C's), acorda aprovar en els termes exactes la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de

Governació de 19 de novembre del 2015.

12. GOVERNACIÓ. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE PRESTACIÓ
D'INGRESSOS MÍNIMS (EXP. 000030/2015-01)

Vista la proposta del delegat de l'Area, que es transcríu a continuació:

«Emili Altur Mena, portaveu del grup Compromís per Burjassot; Manuel Lozano Relaño,

portaveu del grup Socialista; J. Alberto Camarines, portaveu del grup Esquerra Unida; Adrián

Juste Agulló, portaveu del grup Totes amb Burjassot; 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 de qué disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i

Régim Jurídic deis Entitats locáis, d'acord amb l'art.97.3 de l'esmentat text reglamentan,

presenten al Plenari, a proposta deis Sindicáis CCOO i UGT, per al seu debat i aprovació si

s'escau, la següent



MOCIÓ

La crisi económica ha posat de manifest la incapacitat que té el sistema actual de prestacions,

per a atendré la creixent demanda de protecció social en collectius que no troben una

adequada cobertura en aquest esquema tradicional.

La taxa de desocupado es manté al voltant del 23%, el doble si parlem de joves, i 5 milions i

mig de persones que, tot i que volen treballar, no troben ocupació. Malgrat aixó, la taxa de

cobertura s'ha reduít 24 punts percentuals (del 80% en l'inici de la crisi al 53% actual). A mes,

hem de teñir en compte que en el model de protecció actual, qui mai ha tingut ocupació no té

dret reconegut a aquest tipus de protecció.

L'EPA arreplega un increment gradual i continuat del nombre de llars en les quals cap deis

seus membres percep rendes laboráis (salari, pensió, prestado per desocupado o subsidis).

Actualment prop d'1,5 milions de persones están en aquesta situació.

Al costat d'aquest collectiu de persones sense ingressos, s'ha identificat un altre amb

ingressos molt baixos, el de "treballadors i treballadores pobres". Son persones amb ocupació

precaria i sous molt baixos, que entren i ixen del mercat laboral, i per a qui Tactual estructura de

protecció social no garanteix renda suficient. L'Enquesta de Qualitat de Vida indica que un

6,2% de la poblado (2,8 milions de persones) es troba en aquesta situació.

Per tant és evident que necessitem reforcar el nostre sistema de protecció social tradicional, la

prioritat de la qual ha de ser cobrir les llacunes deis ¡nstruments actualment existents.

D'aquesta realitat naix la proposta d'ILP sobre Prestado d'lngressos Minims que des de CCOO

i UGT es llanca en l'ámbit estatal amb l'objectiu de generar una nova prestado com a dret

subjectiu per a les persones mes vulnerables actualment. Una ajuda que es calcula que podría

beneficiar unes 240.000 persones al País Valencia i a mes de dos milions en el conjunt de

l'Estat.

D'acord amb aixó, se sotmet a la considerado del Pie l'aprovació deis següents

ACORDS

Primer. Donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestació de Renda Mínima

impulsada per CCOO i UGT.

Segon. Donar suport i facilitar ais sindicats impulsors de la ILP el procés de recollida de

signatures de les persones del municipi.

Tercer. Fer públic aquest acord en el municipi a través de les vies de comunicació ordináries

que disposa l'Ajuntament.

Quart. Enviar una copia d'aquest acord a la Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa

Popular de Prestació de Renda Mínima a les adreces de correu electrónic següents:

politicasocial@pv.ccoo.es i psocial@pv.ugt.org».

Obert el tom d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Compromís, Emili Altur explica breument el contingut de la seua moció.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar en els termes exactes la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de

Governació de 19 de novembre del 2015.

13. GOVERNACIÓ. DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE LA DELEGACIÓ DE GOVERN
SOBRE L'ARXIU DE LES ACTUACIONS SOBRE L'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE



FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL FIX, EN RELACIÓ AMB EL NOMBRE
D'ASSESSORS (EXP. 000139/2015-01.02.24)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:
«Es dona compte de l'escrit remes peí servei d'Assumptes Jurídics de la Delegado del Govern

a la Comunitat Valenciana, de data 13 de novembre del 2015, núm. de registre d'entrada

19933, de 19 de novembre del 2015, en qué es comunica l'arxiu de les actuacions de

l'expedient sobre aprovació provisional de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla de

Funcionaris i Personal Laboral Fix, en relació amb el nombre d'assessors».

El Pie n'ha pres coneixement.

14. GOVERNACIÓ. PROPOSTA D'ALCALDIA SOBRE EL CANVI DE DENOMINACIÓ DEL
PARC DE CANTERERIA PEL DE JUANA MARÍA, COMTESSA DE LLUCH,

PROTECTORA DE LES OBRERES (EXP. 000216/2015-01.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«Vista la sol-licitud presentada en aquest Ajuntament per la Clavaria Corpus Christi de

Cantereria, en data 30 de gener del 2015, amb núm. de registre 1732, en qué proposen un

canvi de denominado del pare de Cantereria peí de Juana María, Comtessa de Lluch,

protectora de les obreres. Aquesta sol-licitud ve subscrita, a mes, per les institucions següents:

Consell Pastoral Parroquial

Clavaria del Sagrat Cor de Jesús

Collegi Nativitat de Ntra. Sra.

Falla Espartero

AMPA Nativitat de Ntra. Sra.

Caritas Parroquial La Nativitat

ONG Buscan Alternativas

Secció Católica Nigeriana

Associació de cagadors El Martinet

Vista la sol-licitud presentada en aquest Ajuntament per l'Associació de Veíns Lucense, en data

9 d'abril del 2015, amb núm. de registre 6127, en suport i unió a la sol-licitud exposada

anteriorment.

Aquesta Alcaldía eleva al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa de Governació, la

proposta següent

ACORD

Primer. Aprovar el canvi de denominació del pare de Cantereria peí de Juana María, Comtessa

de Lluch, protectora de les obreres.

Segon. Comunicar aquest acord al Negociat d'Urbanisme per a la tramitació del canvi de

denominació, i notificar a l'Associació de Veíns Lucense i a la Clavaria Corpus Christi de

Cantereria».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

L'alcalde manifesta que sobre aquest assumpte ha rebut dos escrits. El segon d'ells va

referendat amb firmes de diverses entitats. Després de donar-li lectura conclou que en

definitiva es tracta d'una petició de tot el teixit associatiu del barrí per a canviar el nom del pare

que está al costat de l'estació de Cantereria i que no tindrá cap afecció en les adreces de cap

vivenda.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup va presentar en el passat pie una

moció on sollicitava la separado de l'església i l'estat. Que tot i que no s'aprovaren els acords



pels vots en contra del Partit Socialista, Ciudadanos i Partit Popular i que la Mare de Déu de la

Cabeza siga l'alcaldessa perpetua de Burjassot, que les principáis festes populars de Burjassot

tinguen cert contingut religiós, que una bona quantitat de sants i persones beates tinguen

carrers amb el seu nom i que l'església tinga hui en dia uns enormes privilegis, no entén com

es vol posar el nom d'una monja beatificada per Joan Pau II a un pare de Burjassot. Que

espera que si el Partit Socialista guanya les eleccions pose fi al concordat amb la santa seu

després de prometre-ho durant tantes décades. Que el seu grup es va a oposar a que es pose

aquest nom al pare i no sois per l'origen religiós d'aquesta persona, sino també perqué entenen

que hi ha un procés per a posar noms a les zones publiques i ni ha una bona quantitat de

possibles noma que esperen per ser usats. Pertant, el seu grup exigeix que es respecte aquest

procés i es considere la possibilitat de no donar prioritat a les qüestions religioses.

Peí grup EUPV, J. Alberto López manifesta que és curios que es tráete una moció sobre el

pare de Cantereria quan el seu grup va presentar una moció referida al pare que está enfront

d'aquesta estació, l'estudi de la qual es posposa durant mesos, bé perqué falten informes o bé

perqué no dona temps a tractar-la per figurar al final de l'orde del dia. Respecte a posar aquest

nom a un pare de Burjassot, no entén com un partit que s'anomena socialista demana posar a

un pare públie el nom d'una beata de fa 100 anys i damunt diuen que a Juana M., comtessa de

Lluch, l'anomenen la patrona de les obreres, perqué bé, les obreres no necessiten patrona ni

patró tampoc, ni Burjassot necessita tornar a l'Edat Mitjana perqué ja estem en el segle XXI.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup va votar a favor en comissió encara

que no coneixia que associacions havien firmat l'escrit. El seu grup donará suport a aquesta

proposta perqué és la voluntat deis veíns que viuen en aquest barrí i gaudeixen d'aquest pare.

Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que el seu vot de comissió va ser en contra

perqué, encara que respecten la petició de les associacions véínals de la zona, hi ha un acord

plenari aprovat per unanimitat peí qual s'havia de crear un registre de noms i de carrers, de

manera que a mesura que es fagen carrers i zones noves en el municipi, s'utilitzaria. Que acó

és el que sempre li s'ha dit al Partit Popular quan, en reiterades ocasions, ha sollicitat posar

nom a algún carrer. Que en la comissió, l'slcalde va dir que acó només afectava zones noves,

pero Compromís entén que aquesta forma de fer-ho és molt restrictiva perqué es creen carrers

de primera i de segona. Que una plaga, barri, etc. no son propietat de les persones que viuen al

seu voltant, sino de totes les persones que viuen a Burjassot. Si s'haguera tractat i debatut en

un consell de participado ciutadana sobre si és o no procedent, potser es podría tindre una

visió mes amplia, pero considera que encara que ho demanen unes entitats véínals no és motiu

suficient per a vulnerar l'acord plenari.

L'alcalde manifesta que discrepa amb el seu soci de govern, encara que no siga una cosa

habitual, perqué no considera que es vulnere l'acord, es tracta d'un pare que no té nom i no

d'un carrer. És veritat que els pares no son propietat de les persones que viuen al seu voltant

pera cal tindre en compte que en aquest cas el pare no té nom. Que respecte a la intervenció

del portaveu de Totes, ha de tindre en compte que hi ha entitats que han firmat l'escrit que no

son religioses i el posar aquest nom al pare no implica cap privilegi a l'església ni es denuncia

el concordat i que amb aquest tipus d'allusions pareix que s'entre en un debat que no

correspon. Quant al portaveu d'EUPV, respecte una moció que es va posposar i que no té res a

veure amb aquest tema, dir-li que es posa en l'orde del dia segons l'orde de les comissions

informatives, per tant si s'aconsegueix acabar tots els punts d'aquest pie, es tractará.

Peí grup EUPV, J. Alberto López manifesta que si ara el pare de Cantereria canvia de nom

pot ser que haja de canviar la seua moció, així planteja que si s'aprova aquesta proposta, es

faca una esmena a la seua moció i es pose el nom nou del pare perqué no es puga tombar

perqué considera que és mes important tindre un pare en condicions que el nom que se li pose.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta al portaveu d'EU que es parla de dos pares

distints. Al que es proposa posar aquest nom és un xicotet que está al costat de l'església.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per dotze vots a favor (8 PSOE 4 PP), set vots en
contra (4 Compromís, 2 EUPV i 1 Totes) i dues abstencions (2 C's), acorda aprovar en els



termes exactes la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissio

Informativa de Governació de 19 de novembre del 2015.

15. GOVERNACIÓ. MODIFICACIÓ SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL NÚMERO DE
PERSONAL EVENTUAL (EXP. 000226/2015-01.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'Area, que es transcriu a continuació:

«El Pie de l'ajuntament de Burjassot en sessió de 22 de juny del 2015, després de les eleccions

locáis celebrades el passat dia 24 de maig del 2015 i una vegada constituít el nou Ajuntament,

el 13 de juny del 2015, va fixar el número de personal eventual que disposaria la corporació en

5,75, amb la distribució següent:

Grup Polític

PSOE

Partit Popular

Compromís

Ciudadanos

TOTAL

Personal eventual

(assessors)

3

1

1

0,75

5,75

El pie, en sessió de 27 d'octubre del 2015, va aprovar definitivament la modificació de la relació

de llocs de treball i de la plantilla de funcionaris i personal laboral fix per al 2015 en relació amb

el nombre d'assessors (personal eventual).

Peí fet que amb posterioritat s'ha firmat un pacte de govern entre els grups Socialista i

Compromís, peí que el grup Compromís ha assumit responsabilitats de govern que obliga a

modificar aquesta distribució sense alterar el nombre total que es mantindrá en 5,75.

Ates que el número, les característiques i les retribucions del personal eventual será determinat

peí Pie de cada corporació al comencament del seu mandat. I aqüestes determinacions només

podran modificar-se amb motiu de l'aprovació deis pressupostos anuals.

Ates que el nomenament i cessament d'aquests funcionaris és lliure i correspon a l'alcalde. I

cessen automáticament en tot cas quan es produísca el cessament o expire el mandat de

l'autoritat a qui presten la seua funció de confianga o assessorament.

Ates que en els ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 i no superior a

50.000 habitants podran incloure en les seues plantilles llocs de treball de personal eventual

per un número que no podrá excedir set.

Ates que el personal eventual haurá d'assignar-se sempre ais servéis generáis de les entitats

locáis en la plantilla on apareguen consignats. Només excepcionalment podran assignar-se,

amb carácter funcional, a altres deis servéis o departaments de l'estructura propia de i'entitat

local, si així ho reflectira expressament el seu reglament orgánic.

De conformitat amb el que estableixen els articles 104 i 104/j/s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases de Régim Local i els articles 19.2 i 4 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol,

d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Propose al Pie, previ dictamen de la Comissio l'adopció del següent

ACORD

Primer. Mantindre en 5,75 el nombre total de personal eventual aprovat peí pie de l'ajuntament
de Burjassot, en sessió de 22 de juny del 2015.

Segon. Modificar la distribució del personal eventual de la manera següent:



Grup polític

PSOE

Partit Popular

Compromís

Ciudadanos

TOTAL

Personal eventual

(assessors)

3,00

0,75

1,50

0,50

5,75

Tercer. Per resolució de I'Alcaldía es nomenará el personal eventual.

Quart. Per a l'efectivitat d'aquest acord no cal modificar la plantilla ni la RPT perqué el pie, en

sessió de 27 d'octubre del 2015, va aprovar definitivament la RPT i va disposar per a aixó del

crédit suficient per a atendré aquesta despesa.

Cinqué. Publicar aquest acord en el BOP i en el Tauler d'Anuncis de la Corporació.

Sisé. Semestralment es publicará en la seu electrónica i en el Butlleti Oficial de la Provincia el

nombre deis llocs de treball reserváis a personal eventual.

Seté. Amb carácter trimestral, l'alcalde informará al Pie del compliment del que preveu l'article

104bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril».

Sense intervencions, el Pie, 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 19 de

novembre del 2015.

HISENDA

16. RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER
CRÉDIT EXTRAORDINARI FINANQAT AMB BAIXA PER ANULLACIÓ. CONVENÍS
POBLÉ SAHRAUÍI ASSOCIACIÓ AMANECER SOLIDARIO (EXP. 000010/2015-07.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«A la vista de la proposta d'aquesta Alcaldía sobre l'expedient de modificado pressupostária

per crédit extraordinari núm. 000010/2015-07.02.02 destinat a les partides pressupostáries 920

48002 Conveni Delegació Poblé Sahrauí i 920 48003 Conveni Amanecer Solidario, per un

import de cinc mil cinc-cents euros (5.500,00 €).

Vist el Conveni de collaboració entre l'Ajuntament de Burjassot i la Delegació de Poblé Sahrauí

a la Comunitat Valenciana, per un import de 3.491,06€ per al primer any, firmat el 5 de juny del

2014.

Vist el projecte presentat per l'associació Amanecer Solidario (ASOL) en relació a la millora de

la salut de dones i infancia amb enfocament mediambiental.

Vista la proposta de l'Oficina Pressupostária de data 21 d'octubre del 2015.

Vist l'informe de la Intervenció Municipal núm. 405/2015, de data 29 d'octubre del 2015, que

figura en l'expedient, sobre la possibilitat de financar aquesta modificado pressupostária amb la

baixa per anuí-lacio de la partida pressupostária 920 48000 aportado entitats sense ánim de

lucre.

Ates el que disposen els articles 177 i 169 del RDL 2/2004, de 5 de marc, pels quals aprova el

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis en qué es regulen els trámits a seguir

per a aprovació d'aquest expedient.



Propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de

Comptes l'adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificado pressupostaría per crédit extraordinari

núm. 000010/2015-07.02.02 en les partides pressupostáries següents:

Aplicació pressupostária

920 48002

920 48003

Descripció

Conveni Delegació Poblé Sahraui

Conveni Amanecer Solidario

Import

3.500,00 €

2.000,00 €

I financar aquesta modificado amb la baixa per anullació de l'aplicació pressupostária següent:

Aplicació pressupostária

920 48000

Descripció

Aportado entitats sense ánim de lucre

Import

5.500,00 €

Segon. Sotmetre a informació pública l'expedient, mitjancant anunci publicat en el Butlleti

Oficial de la Provincial, durant un termini de quinze dies hábils a fi que puguen presentar-se

contra aquest les reclamacions que s'estimen pertinents pels interessats. Si durant l'esmentat

termini no s'hagueren presentat reclamacions s'entendrá aprovada definitivament.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlleti Oficial de la Provincia, resumit a nivell de

capítols.

Quart. Una vegada haja entrat en vigor la modificado pressupostária, procedir a comptabilitzar-

la en el Pressupost de l'Exercici 2015».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que es va passar per Despatx Extraordinari en la

comissió d'Hisenda, dues modificacions pressupostáries per a donar diners a dues

associacions per a poder complir alió que s'ha establit en un conveni firmat amb aqüestes. Que

en la primera modificado pressupostária s'agafaven diners d'una partida ja pensada per a

aqüestes associacions. Que en aquest expedient, el seu grup es va a abstindre perqué no

están a favor d'aquest model de convenís i aposten mes per donar financament públic a

projectes i iniciatives concretes, encara que entén que aquesta partida ja estava fixada

préviament i que les pautes deis dos convenís es poden concretar en activitats positives per al

poblé de Burjassot. Que quant a la segona modificado pressupostária, que es va a tractar en el

punt següent, es tracta de una cosa diferent perqué es trauen 15.000 euros d'una partida que

no té res a veure amb les associacions i tampoc s'ha tingut accés ais convenís que justifiquen

aquesta despesa, és a dir no s'ha tingut coneixement del fi d'aquests diners, ni com es va a

utilitzar, ni les condicions. Tot aixó és una falta de transparencia molt gran per part de l'equip de

govern, per tant i mentre no tinga aquesta informació, el seu grup votará en contra del següent

punt.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que mes enllá del tema de les subvencions a

aqüestes associacions el que destaca d'aquest expedient és l'informe de la interventora en qué

detalla que l'Ajuntament té factures pendents d'aplicar per un import de mes de 650.000 euros i

no entenen com acó pot ser possible. Hi ha diners per a pagar les factures abans que acabe

l'any? Com pot ser que es pense en donar diners quan hi ha 650.000 euros pendents de pagar

ais proveídors? Que cal donar mes explicacions i quant a aqüestes dues entitats, la subvenció

anava condicionada a fer certes activitats a Burjassot i pareix que no ha sigut així i per aixó

pregunten si están encertats.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que en l'expedient s'han vist els acords ais que ha

arribat l'equip de govern amb aqüestes dues associacions i sorgeix el dubte que a l'associació

Poblé Sahraui se li donaran 3.500 euros quan, en el conveni que és de 2014 posa que es

donará 2.500 euros, mes 991 euros el primer any. Que entenen que el primer any era 2014 per

tant, el 2015 hauría de ser només 2.500 euros i no els 3.550 que s'han aprovat.



Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta que hi ha un poc de tot, i cada grup polític ha expressat

la seua opinió, pero la cosa está molt clara i ja es va explicar en l'anterior legislatura, es tracta

de dos convenís, compromisos de l'anterior alcalde, per ais que es van a fer aqüestes

modificacions i portar-les a cap.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que s'ha de ser mes exhaustiu amb el seguiment de

la concessió de les subvencions perqué no es poden donar els diners perqué sí i mes si hi ha

un conveni en qué les parts es comprometen a fer accions que no han fet. Que espera

contestado a la seua pregunta anterior.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que no s'ha respost a la pregunta que ha fet

anteriorment. Que enguany s'haurien de donar 2.500 i no 3.500, és un error, o cal modificar el

conveni?

Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta que no és que no vulga contestar les dues portaveus,

pero está tan dar en els informe de la comissió que no cal dir res mes. Quan el conveni entre

en vigor es pagará tal com s'espedfica i quant ais 650.000 euros se li contestará quan es tinga

la documentado pertinent.

L'alcalde manifesta a la portaveu del Partit Popular, que encara no s'ha pagat res, ara

s'aprovará i a continuado es pagará els 3.500 euros.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, 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 d'Hisenda de 19

de novembre del 2015.

17. RENDES I EXACCIONS- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER CREDET
EXTRAORDINARI FINANCAT AMB BAIXA PER ANULLACIÓ. CONVENÍS ANDROS,
ILLA BARATARÍA I ASSOCIACIÓ GITANA DE BURJASSOT (EXP. 000011/2015-

07.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«A la vista de la proposta d'aquesta Alcaldía sobre l'expedient de modificació pressupostária

percréditextraordinari núm. 000011/2015-07.02.02financatamb baixa peranullacióambdestí

a les partides pressupostáries següents per un import de quinze mil euros (15.000,00 €):

Aplicado pressupostária

341 48905

338 48906

2310 48907

Descripció

Conveni club de básquet Andros

Conveni ce ínsula barataría

Conveni Associació Gitana de Burjassot

TOTAL

Import

4.500,00 €

2.500,00 €

8.000,00 €

15.000,00 €

Vistos els convenís de collaboració entre el M.l. Ajuntament de Burjassot i les entitats

relacionades, i vista la proposta de l'Oficina Pressupostária de data 21 d'octubre del 2015.

Vist Tinforme de la Intervenció Municipal núm. 407/2015, de data 29 d'octubre del 2015, que

figura en l'expedient, sobre la possibilitat de finangar aquesta modificació pressupostária amb la

baixa per anullació de la aplicació pressupostária següent:

Aplicado pressupostária Descripció Import

011 3590.0
Despeses, comissions i Interessos

comptes bancaris
15.000,00 €

Ates el que disposen els articles 177 i 169 del RDL 2/2004, de 5 de mar?, peí que aprova el text

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis en qué es regulen els trámits a seguir per a

aprovació d'aquest expedient.



Propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de

Comptes, l'adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificado pressupostária per crédit extraordinari

núm. 000011/2015-07.02.02 financat amb baixa per anullació amb destí a les partides

pressupostáries següents per un import de quinze mil euros (15.000,00 €):

Aplicació pressupostária

341 48905

338 48906

2310 48907

Descripció

Conveni club de básquet Andros

Conveni ce ínsula barataría

Conveni Associació Gitana de Burjassot

TOTAL

Import

4.500,00 €

2.500,00 €

8.000,00 €

15.000,00 €

financant aquesta modificado pressupostária amb la baixa per anullació de la següent

aplicació pressupostária:

Aplicació pressupostária

011 3590.0

Descripció

Despeses, comissions i Interessos

comptes bancaris

Import

15.000,00 €

Segon. Sotmetre a informado pública l'expedient, mitjancant anunci publicat en el Butlleti

Oficial de la Provincial, durant un termini de quinze dies hábils a fi que puguen presentar-se

contra aquest les reclamacions que s'estimen pertinents pels interessats. Si durant l'esmentat

termini no s'hagueren presentat reclamacions s'entendrá aprovada definitivament.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlleti Oficial de la Provincia, resumit a nivell de

capítols.

Quart. Una vegada haja entrat en vigor la modificado pressupostária, procedir a comptabilitzar-

la en el Pressupost de l'Exerdci 2015».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que tal com ha dit en el punt anterior, els falta

informado, no teñen coneixement deis convenís ni que es va a utilitzar els diners i per tant no

poden votar a favor.

Peí grup EUPV, J. Alberto López manifesta que com ha dit abans el portaveu de Totes,

aquesta modificació és molt diferent de l'anterior perqué ara es van repartir 15.000 euros entre

tres associacions i no com una subvenció sino com un conveni i entenen que un conveni és un

acord entre dues parts que aporten alguna cosa: l'Ajuntament aporta diners pero l'altra part no

se sap que és el que aporta. Que no votaran res que desconeixen perqué es tracta de diners

públics i no se sap que finalitat es va a destinar.

Peí grup C's, Tatiana Sanchís manifesta que el seu grup opina el mateix que els companys

de Totes i EU, no han vist els conveni i no saben quines activitats han fer aqüestes

associacions per a rebre aquesta subvenció i per tant votaran en contra.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que en la mateixa linia que la resta de companys, no

han vist els convenís perqué no están en l'expedient. Ja es va sol-licitar en la comissió

informativa i es va contestar que un conveni fins que no está firmat no está, i ni tan sois es va
facilitar un esborrany, que també es va demanar.

Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta que efectivament no estaven en l'expedient pero no per

falta de transparencia. S'ha de conéixer la dinámica de l'estructura municipal i saber que la

regidoría d'Hisenda serveíx d'instrument per a facilitar els acords que s'adopten en les distintes

comissions informatives, per aixó es treballa amb uns esborranys de convenís amb aqüestes



tres associacions. Que ara es necessita aquests diners per a poder acabar la negociado,

perqué en cas contrari no es poden firmar. Que els convenís que es donaran a conéixer quan

s'hagen firmat, no es nega cap informado.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per dotze vots a favor (8 PSOE 4 Compromís) i nou

vots en contra (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 19 de novembre del 2015.

18. RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER
SUPLEMENT DE CRÉDIT NÚM. 000012/2015-07.02.02 FINANCAT AMB BAIXA PER
ANULLACIÓ. TRANSFERENCIA A L'IMCJB PER SERVEI DE MENJADORS ESTIVALS
(EXP. 000012/2015-07.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«Vista la proposta de la delegada d'área de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social en qué es

detalla la necessitat de traspassar el financament rebut per la subvenció concedida a

l'Ajuntament de Burjassot, en concepte de Programa d'Atenció a Menors en Període Estival

(PAMPE) per a l'exercici 2015.

Vist l'informe de Nnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, de data 27 de juny del

2015, en qué consta que van assistir 182 alumnes a l'escola d'estiu 2015, que organitza

l'lnstitut, en concepte de beneficiaris de la subvenció PAMPE.

Vist l'informe del coordinador de Servéis Socials, Manuel Monje, de data 25 de setembre del

2015.

Vista la resolució d'1 de juny del 2015, de la directora general de Servéis Socials i Menors, per

la qual es publiquen les subvencions concedides l'any 2015 per al desenvolupament de

programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en periode

estival, per a l'any 2015. Vist que la subvenció concedida a l'Ajuntament de Burjassot ascendeix

a 36.630€.

Vist que en el pressupost inicial d'ingressos ja estava prevista una subvenció per un import de

16.686,72€ en el concepte 45009 Subvenció Menjadors Infantils Estivals.

Resultant que a fi d'atendre la despesa detallada i d'acord amb la subvenció concedida de

trenta-sis mil sis-cents trenta euros (36.630,00 €), es va tramitar un expedient de Generado de

Crédits núm. 000037/2015-07.02.01 per un import de dénou mil nou-cents quaranta-tres euros

amb vint-i-huit cents (19.943,28 €), (quantitat de concedida menys el ja estimat en el

pressupost inicial de 2015) en la partida 2310 22799 Menjadors Infantils Estivals.

Resultant que s'han prestat servéis per part de l'Ajuntament i també per part de I'IMCJB, es

proposa traspassar a I'IMCJB la quantitat de quaranta-un mil cent seixanta euros (41.160,00 €)

corresponent ais servéis prestats en I'IMCJB a carree deis alumnes inscrits en l'escola d'estiu,

alumnes beneficiaris de la subvenció PAMPA.

Vista la proposta d'aquesta Alcaldía sobre l'aprovació d'una modificació pressupostária per

suplementde crédit núm. 000012/2015-07.02.02 a l'aplicació pressupostária següent:

Aplicació pressupostária Descripció Import

330 41000
Financament Institut Municipal de Cultura i Joventut

de Burjassot

41.160,0

0€

Vist l'informe d'lntervenció, que figura en l'expedient, favorable al suplement de crédit de la
partida pressupostária dalt relacionada per un import de quaranta-un mil dos-cents cinquanta-

set euros amb noranta-un euros (4.257,91 €), finangant aquesta modificació amb la baixa per

anuí lacio de la aplicació pressupostária següent:



Aplicado pressupostária

2310 22799

Descrípció

Menjadors infantils estivals

Import

41.160,00

€

Ates el que disposen els articles 177 i 169 del RDL2/2004, 5 de marc, peí qual s'aprova el text

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis en qué es regulen els tramits a seguir per a

l'aprovació d'aquest expedient.

Propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de

Comptes, l'adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificado pressupostária per suplement de crédit

núm. 000012/2015-07.02.02 a l'aplicació pressupostária següent:

Aplicado pressupostária

330 41000

Descrípció

Financament Institut Municipal de Cultura i Joventut

de Burjassot

Import

41.160,0

0€

I financar aquesta modificado amb la baixa per anullació de la aplicado pressupostária

següent:

Aplicado pressupostária

2310 22799

Descrípció

Menjadors infantils estivals

Import

41.160,00

€

Segon. Sotmetre a informado pública l'expedient, mitjancant anunci publicat en el BOP, durant

un termini de quinze dies hábils a fi que puguen presentar-se contra aquest les reclamacions

que s'estimen pertinents pels interessats. Si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat

reclamacions s'entendrá aprovada definitivament.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlleti Oficial de la Provincia, resumit a nivell de

capítols.

Quart. Procedir a incorporar la modificado en el Pressupost de l'exercici 2015

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el que es pretén és fer una modificado per a

traspassar diners a Nnstitut peí servei de menjadors estivals, pero resulta que aquests diners

ha arríbat a través d'una subvenció amb l'objectiu de pagar desdejunis i menjars ais xiquets i

xiquetes amb necessitats durant els mesos de juliol i agost. No obstant, I'IMCJB i l'informe

técnic de Servéis Socials, parla d'un número determinat de matricules i per aixó al Partit

Popular li han sorgit una serie de dubtes que no han sigut resolts encara. Que respecte a si

aquests diners és per a pagar l'escola d'estiu del mes de juliol, entenen que no s'ha utilitzat per

a la seua finalitat, o siga per a donar de menjar i desdejunar a les xiquetes i xiquets en els

mesos de juliol i agost. S'ha donat de menjar i desdejunar a les xiquetes i xiquets en el mes

d'agost o només és per a pagar la factura del que ha costat l'escola d'estiu en l'lnstitut i en les
613vivendes?

Peí grup Compromís, Lluna Arias manifesta que ha firmat l'anullació d'aquesta línia
pressupostária com a regidora de Benestar Social i vol aclarir que: quan va arribar la firma

d'aquesta modificado pressupostária va contactar amb els técnics i li van explicar que com no

ni havia una altra infraestructura per a atendré aquests menjadors estivals, es va tindre en

compte que com tots els anys, des de Benestar Social, es fa una derivado d'una serie d'usuaris

a l'escola d'estiu perqué no hagen de pagar-ne la matrícula, el que s'ha fet és que aqüestes

persones necessitades que havien de ser ateses en un menjador estival, han sigut ateses per

mitjá de l'escola d'estiu. Per tant, sí que es correspon amb les persones que no poden pagar la

matrícula de l'escola d'estiu i sí se'ls ha donat de menjar conforme marca la subvenció.



Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta que la companya Lluna ho ha explicat correctament i no

té res mes a dir.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que amb aquesta explicado entén que a uns 190

xiquets i xiquetes se'ls ha pagat la matrícula de l'escola d'estiu, llavors quants xiquets i xiquetes

han fet l'escola d'estiu? Ningú ha pagat la matrícula? L'escola d'estiu ha compres el mes

d'agost o només i ha coincidit amb l'escola d'estiu com ofereix l'Ajuntament de Burjassot?

Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta que no té les dades per a respondre la portaveu del

Partit Popular, pero no son només 190 xiquets, son molts mes. La infraestructura es té en

l'lnstitut i és allí on se'ls ha ates i ara el que es fa és traspassar els diners.

L'alcalde manifesta que efectivament hi ha mes de 400 xiquets i peí que planteja la portaveu

del Partit Popular, el recurs de juliol va ser ates per I'IMCJB i el d'agost ho va cobrir Servéis

Socials amb un altre tipus d'actuacions pero en el mateix sentit i per al que és l'orde en si, com

s'ha fet en altres ocasions.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, 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 d'Hisenda de 19 de novembre del 2015.

19. RENDES I EXACCIONS. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPREELS
MEUS PER A DEMANAR UN FINANQAMENT JUSTA PER ALS VALENCIANS I

VALENCIANES (EXP. 000024/2015-05)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«Emili Altur Mena, portaveu del grup Compromís, a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del

que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les

Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten al Plenari per

al seu debat i aprovació si s'escau, la següent

MOCIÓ

Els valencians i les valendanes hem sigut exemple de solidaritat amb la resta de pobles i lleials

amb la idea de progrés compartit. En les nostres etapes de prosperitat económica hem sigut

motor de creixement i desenvolupament per a la resta de comunitats autónomes.

Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris i industriáis i per les

nostres empreses turístiques han ajudat a l'economia espanyola en moments difícils.

Ara, encara que seguim sent igual de lleials i solidaris, la prosperitat valenciana no existeix.

L'estereotip de riquesa s'ha esquerdat. Ens hem empobrit pero continuem pagant com a rics.

Altres territoris de l'Estat disposen ara de millors salaris i pensions, de millors servéis públics,

de millors i gratuítes infraestructuras, de majors recursos per a donar suport el

desenvolupament de pimes i autónoms, per a preservar el medí ambient i oferir una major

qualitat de vida ais seus ciutadans.

Com demostren les xifres del propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, fins i tot

sent mes pobres continuem aportant una contribució de diners a l'administració de l'Estat que

es troba per damunt de la qual ens correspon peí nostre nivell de renda.

De fet, som l'únic territori amb una renda per habitant inferior a la mitjana que rep deis poders

públics menys del que aporta, la qual cosa suposa una fallida deis principis d'equitat i

solidaritat.



Si al País Valencia haguera rebut un financament per habitant equivalent a la mitjana

d'Espanya al llarg del període 2002-2013, la nostra Administrado autonómica hauría ingressat

12.433 milions d'euros addicionals.

Estos recursos equivalen a mes del 50% del creixement del deute públic autonómic al llarg del

període. Altres comunitats, incloses algunes amb una renda per cápita superior a la mitjana,

han obtingut recursos per habitant per damunt de la mitjana.

Amb un financament com el d'estes comunitats, comptaríem amb un deute públic autonómic

molt inferior a Tactual, havent invertit mes en servéis públics fonamentals.

El sistema de financament autonómic és el principal, pero no l'únic motiu, peí qual la País

Valencia és l'únic territori amb renda per cápita inferior a la mitjana que registra un saldo fiscal

negatiu. Es a dir, que aporta al funcionament de les Administracions Publiques mes recursos

deis quals rep a través de les polítiques de despesa.

Les inversions de l'Estat son un altre deis factors fonamentals. Tot i aglutinar quasi el 11% de la

població espanyola, els valencians i valencianes mai hem rebut mes del 10% de les inversions

de l'Estat. De fet, el mes freqüent ha sigut que situaren entre el 6 i el 7 per cent.

Els valencians i les valencianes portem massa temps maltractats. No hi ha cap explicado

raonable, mes que la prolongado de velles inércies históriques, a les quals s'ha sumat una falta

de pressió reivindicativa per la nostra banda.

Sense oblidar les nostres própies responsabilitats i disposats a posar el millor de nosaltres

mateixos en l'obstinació d'espentar amb energía i constancia la Comunitat Valenciana, ens

considerem amb una immensa forca moral pera exigir al Govern d'Espanya un tráete just.

Afortunadament, ara tot pot canviar, perqué existeix una total coincidencia entre totes les forces

polítiques i socials per a acabar amb esta situació.

Per acó, enfront del victimisme insubstancial i l'autosatisfacció irresponsable, ara cal dir: PROU.

Cal posar fi a la indiferencia amb que ens ha tractat, des de fa anys, el govern central.

Exigim, com a valencians i valencianes, no ser tractats com a ciutadans de segona. Exigim un

financament que permeta que els nostres malalts, escolars, universitahs, dependents, aturats i

xicotets i mitjans empresaris, siguen considerats igual que els de la resta de territoris.

Ambicionem un País Valencia fort i potent en una Espanya plural que atenga a les singularitats

de cada territori i garantisca la igualtat entre els seus ciutadans.

Per tot acó, es presenta la següent

PROPOSTA

Primer. El Pie de l'Ajuntament de Burjassot demana al Govern Central:

1.1. Una reforma immediata del sistema de financament autonómic amb efectes a 1 de

gener de 2014 que possibilite ais valencians i valencianes disposar d'uns servéis

públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permeta de igual

manera, l'exercici de les competéncies própies (ocupació, habitatge, medi ambient,

infraestructuras, cultura, promoció económica) assolint almenys la mitjana de

financament per habitant del conjunt de comunitats autónomes.

1.2. El reconeixement deis déficit de financament acumulats des que es van dur a

terme les transferéncies de competéncies a País Valencia xifrada en almenys 12.433

milions d'euros des de 2002 a 2013, així com la definido i l'establiment d'un mecanisme

de compensació d'estos déficits.



1.3. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables,

com a mínim, al pes poblacional del País Valencia compensant en tot cas la

insuficiencia inversora deis últims anys.

Segon. Traslladar aquest acord al Govern Central, al Parlament de l'Estat, a les Corts

Valencianes i a tots els grups parlamentaris amb representació en aqüestes dues cámeres

legislatives».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Compromís, Emili Altur explica breument el contingut de la seua moció.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que és un fet objectiu la situació de

l'infrafinancament de la Comunitat Valenciana i per aquest motiu el seu grup votará a favor de

la moció. Que igual que ha dit al Partit Socialista, sobre la moció de la sida, que s'hauría

d'haver presentat conjuntament, amb aquest assumpte també haguera sigut millor que aquesta

moció s'haguera presentat de forma conjunta per tots els grups polítics i amb el text que es va

aprovar per les Corts Valencianes i que es va ratificar en un acte en el Palau de la Generalitat.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup está totalment d'acord amb la moció

perqué és veritat que aquest problema existeix i que aquesta Comunitat és la que mes paga i la

que menys rep, pero vol recordar que des del Partit Popular es lluita contra aquesta situació

des de l'any 2009 i sempre que ha pogut ha reivindicat aquest canvi de financament, cosa que

ha trobat a faltar en altres partits polítics que quan han estat governant s'han silenciat.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que vol corregir la portaveu del Partit Popular ja

que el Partit Socialista ha reivindicat un millor financament fins i tot quan estava Zapatero i de

fet continua mantenint que a aquesta Comunitat se li deuen mes de 12.000 milions d'euros, que

és el que s'hauría d'haver aportat de mes si s'haguera fet un financament per nombre

d'habitants. Que en definitiva, están totalment a favor amb aquesta moció i votaran a favor.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que no sap si el portaveu socialista es refereix al Partit

Socialista de Burjassot perqué el PSPV, quan el Partit Popular va proposar aquesta mateixa

iniciativa, va dir que sí en premsa pero després no la va votar a favor.

Peí grup Compromís, Emili Altur agraeix alió que s'ha manifestat entre la portaveu del Partit

Popular i el portaveu del Partit Socialista. Que el seu grup no ha manat mai en l'Estat espanyol i

aquests deutes s'han generat mentre han manat els uns i els altres, en qualsevol cas mai és

tard si arriba i s'alegra de la possible unanimitat per a aprovar la moció i que per tant els seus

companys de Madrid prenguen nota del que fan ací.

L'alcalde manifesta que el Partit Socialista, indos el PSPV, sempre ha reivindicat un millor i

major financament per a aquesta Comunitat.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar en els termes exactes la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa

d'Hisenda de 19 de novembre del 2015.

20. RENDES I EXACCIONS. CONCESSIÓ BONIFICACIÓ 95% ICIO PER CONCÓRRER
CIRCUMSTÁNCIES D'ESPECIAL INTERÉS O D'UTILITAT MUNICIPAL OBRA
REHABILITACIÓCOLLEGI SANT JOAN DE RIBERA (EXPTE. 000025/2015-05)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuació:

«Vista la instancia presentada per Manuel Penades Vidal, DNI 48 290 579 D, en nom i

representació de l'entitat mercantil Construcciones, Rehabilitaciones, Instalaciones Y

Mantenimientos SA, NIF: A98049642, empresa adjudicatária de l'obra de rehabilitació del

collegi públic Sant Joan de Ribera, en qué sol-licita que es declare la dita obra d'especial

interés o utilitat municipal i en conseqüéncia es concedisca la bonificació per un import del 95%

en la quota de l'lmpost sobre Construccions, Installacions i Obres.



Vista la comunicado feta per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual informa

d'aquesta a Ajuntament que Cobra de rehabilitado del collegi públic Sant Joan de Ribera ha

sigut adjudicada amb data 20 de febrer del 2015 a l'empresa Construcciones, Rehabilitaciones,

Instalaciones Y Mantenimientos SA, NIF: A98049642.

Vist l'informe emés per l'aparellador municipal, de data 13 de novembre del 2015, en qué es fa

constar que el collegi públic Sant Joan de Ribera, situat entre efe carrers José Carsi, Mestre

Lope i José Carrau, segons el Pía General d'Ordenació Urbana aprovat definitivament el 27 de

setembre de 1990, i actualment en vigor, té la classificació de sol urbe qualificació

d'equipament educatiu escolar (EE-L), amb ús de collegi úblic, forma parí de l'equipament

públic que estableix el Pía General en la Memoria Justificativa per a un ús públic, d'utilitat

municipal i per consegüent d'especial interés en execució del planejament vigent.

Vist l'informe emés per la Intervenció municipal núm. 443/2015 de data 13 de novembre del

2015.

Ates el que disposa Cordenanca fiscal municipal reguladora de l'lmpost sobre Construccions,

Installacions i Obres, en concordanca amb el que disposa 1'article 103.2 a) del RDL 2/2004, de

5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis

s'estableix una bonificació del 95%, amb la sol-licitud previa del subjecte passiu, per concórrer

circumstáncies d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstancies socials,

culturáis, historícoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declarado;

correspondía al Pie la seua aprovació per majoría simple.

Ates que son subjectes passius d'aquest impost, a títol de contríbuents, les persones físiques,

persones jurídiques o entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General

Tributaria, que siguen amos de la construcció, instal-lació o obra, siguen o no propietarís de

l'immoble sobre el qual es faca aquesta. Per tant tindrá la consideració d'amo de la construcció,

instal-lació o obra qui assumisca les despeses o el cost que comporte la seua realitzacíó. En el

cas que la construcció, instal-lació o obra no siga feta peí subjecte passiu contribuent tindran la

condició de subjectes passius substituts del contribuent els que sol-liciten les corresponents

llicéncies o facen les construccions, installacions o obres.

Per tot aixó, propose a la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes

l'adopció del següent

ACORD

Primer. Declarar d'utilitat municipal l'obra de rehabilitado del collegi públic Sant Joan de

Ribera, d'acord amb l'informe emés per l'aparellador municipal, ja que de conformitat amb el

Pía General d'Ordenació Urbana aprovat definitivament el 27 de setembre de 1990 i actualment

en vigor, Cilla sobre la qual se sitúa Cobra té la classificació de sol urbá qualificació

d'equipament educatiu escolar (EE-L), amb ús de collegi públic, forma part de l'equipament

públic.

Segon. Concedir a Construcciones, Rehabilitaciones, Instalaciones Y Mantenimientos SA, NIF:

A98049642, substitut del contribuent, una bonificació del 95% en la quota de Cimpost sobre

construccions, installacions i obres per l'obra de rehabilitado del collegi públic Sant Joan de

Ribera.

Tercer. Notificar a l'adjudicatari de Cobra Construcciones, Rehabilitaciones, Instalaciones Y

Mantenimientos SA, NIF: A98049642.Í a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport aquesta

resolució.

Quart. Traslladar al Pie per a la seua aprovació.

Cinqué. Comunicar aquesta resolució ais Negociats d'lntervenció i Tresoreria i continuar amb
els trámits legalment establits».



Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que aquesta és una qüestió molt controvertida perqué

el que es proposa és que l'Ajuntament de Burjassot declare les obres delcollegi Sant Joan de

Ribera d'interés i utilitat municipal, la qual cosa suposa que els impostos que normalment es

paguen per construir els posará, quasi en la seua totalitat, l'Ajuntament de Burjassot, en teoría

per a facilitar que Cobra es faca com mes prompte millor. Acó en principi no sona malament

pero per un altre costat el seu grup reivindicava des d'un principi la construcció d'un nou collegi

i que conselleria assumira la seua responsabilitat respecte d'aixó. Pero el que ha passat és que

les obres d'aquesta rehabilitació s'han fet malament, i s'han prolongat en el temps per no fer un

pressupost adequat, entre altres coses. Que ara, posar-se a construir un nou collegi seria tirar

tots els diners que s'han invertit en aquesta rehabilitació, per no mencionar que també pensen

que l'empresa adjudicatária s'aprofita d'una necessitat per a estalviar-se un impost que tot el

món paga i així traure beneficis. Que en resum acó és una vergonya pero ates que ara no té

molt de sentit posar dificultats a la rehabilitació del centre i com no volen que se'ls acuse d'aixó,

s'abstindran en la votació.

Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta que s'ha quedat estranyat peí canvi de posicionament

polític ja que en comissió el vot va ser per unanimitat. Que com es vol que les obres de

rehabilitació es facen rápidament, es procedirá a la concessió de la bonificado del 95% sempre

que el collegi seguisca endavant i que les xiquetes i els xiquets tinguen una ensenyanca de

qualitat.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per vint vots a favor (8 PSOE 4 Compromís, 4 PP, 2 C's

i 2 EUPV), i una abstenció (1 Totes), acorda aprovar en els termes exactes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa d'Hisenda de 19

de novembre del 2015.

21. RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANCA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER ACTUACIONS ADMINISTRATIVES (EXP.

000032/2014-05)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuació:

«Vista l'ordenanca fiscal reguladora de la taxa per actuacions administratives publicada en el

Butlletí Oficial de la Provincia núm. 310 de 30 de desembre del 2004 i les seues modificacions:

BOP núm. 302 (21 de desembre del 2005).

BOP núm. 207 (30 d'agost del 2012).

Vista la proposta presentada per la Regidoría de Governació, de data 6 de juny del 2014 en

qué sol-licita la creado d'una taxa per servéis de la Policía Local.

Vist l'informe técnic económic emés per l'Oficina Pressupostária, de data 12 de novembre del

2015, sobre imposició de taxes per servéis de la Policía Local.

Vist l'informe emés per la Intervenció municipal núm. 442/2015, de data 13 de novembre del

2015.

Ates el que dísposen els articles 15, 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre imposició i ordenació deis tributs

locáis. Aixi com el que disposen els articles 20 a 26 tots del mateix text legislatiu que

arrepleguen el fet imposable, subjectes passius, quantia i meritació de les taxes a establir.

Propose a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció del següent

ACORD

Primer. Afegir un quart apartat a l'article quart de l'ordenanca fiscal reguladora de la taxa per

actuacions administratives en els termes següents:



4. Informes, actuacions administratives i servéis de la Policía:

- Emissió d'informes simples

- Emissió d'informes de convivencia

- Emissió d'informes de fe de vida

- Emissió d'informes técnics amb aportado de croquis, plánols o

mapes

- Emissió d'informes sobre enregistrament de vídeo de tránsit

- Emíssió d'ínformes de sonometria

- Tramitado i concessió de llicéncies d'armes per a carrabines i

pistóles accionades per aire comprimit o les d'activitats lúdiques

com airsoñ i paintball

- Trasllats i custodia de material o genere confiscat per infracció

de normativa

- Autorització de transports especiáis per les vies del municipi (per

pas)

- Autorització de transports especiáis per les vies del municipi

(anual)

- Permís per a transport de mercaderies perilloses dins del

municipi (per pas)

- Permís per a transport de mercaderies perilloses dins del

municipi (anual)

Quota tributaria

10,00 €

10,00 €

10,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

15,00 €

80,00 €

10,00 €/cada pas

180,00 €/anual

10,00 €/cada pas

180,00 €/anual

Aquesta modificació entrará en vigor l'endemá de la seua publicado integra en el Butlletí Oficial

de la Provincia.

Segon. Sotmetre a informado pública aquest acord durant un termini de trenta dies a fi que

puguen presentar-se contra aquest les reclamacions que s'estimen pertinents pels interessats,

mitjangant la seua publicado en el Butlletí Oficial de la Provincia, tauler d'anuncis de

l'Ajuntament i en un diari deis de major difusió de la provincia. Finalitzat el període d'exposició

pública es resoldran les reclamacions que s'hagueren presentat i s'aprovaran les modificacions

a qué es referisca l'acord provisional. En cas que no s'hagueren presentat reclamacions,

s'entendrá definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional, sense necessitat acord

plenarí.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva i el text integre de la modificació de l'Ordenanca en el

Butlletí Oficial de la Provincia».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup es va a abstindre perqué no están

d'acord amb les noves taxes que s'estan proposant, especialment les referents a la redacció

d'informes simples, de fe de vida o de convivencia, que al seu paréixer poden afectar una bona

part de la poblado que ja té prou amb els impostos que paguen. En els temps de crisi pensen

que no és de sentit comú fer pagar mes a la gent.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que el que es proposa és la creació de 12 noves

taxes per al veínat de Burjassot, que van des deis 10 euros per l'emissió d'un informe simple, fe

de vida o de convivencia, fins a 180 euros per a aconseguir un permís anual per al transport de

mercaderies perilloses dins del municipi. A qué es deu de sobte la creació d'aquests impostos?

Qué és el que es vol financar amb aqüestes taxes? Per descomptat estaran en contra que amb

la situado tan delicada que tenim, es pugen les taxes i els impostos de les veínes i veíns de

Burjassot. Que si hi ha necessitat liquiditat económica caldrá ver com es disminueixen les

despeses en compte d'establir noves taxes que pagará tot el veínat per igual, potser si

s'establiren per renda?

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup canviará el sentit del seu vot en

comissió. Que han estudiat el tema i han esbrinat que hi ha certs informes que son de carácter



social com per exemple els informes simples, fe de vida i convivencia i per tant no poden votar

a favor de la creació d'aquestes taxes.

Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta que efectivament el cobrament d'aquestes taxes és per

la prestado d'uns servéis a la poblado que s'han quantificat i estudiat económicament. Que si

s'utilitzen els recursos administratius existents és evident que aixó implica un cost que s'ha de

pagar i les taxes han de cobrir el valor del servei que es presta. Que no agrada establir taxes

noves pero quan hi ha un abús excessiu de petició d'informes, és evident que cal regular-ho

perqué els recursos que hi ha son escassos.

L'alcalde manifesta que per aclarír aquest tema, que a totes la persones que vinguen al SAC a

demanar un informe, se li donará de manera gratuita, acó és només per a servéis que presta la

Policía Local i que fins i tot, en la majoria deis casos, és obligado de les companyies

asseguradores efectuar el pagament, no la mateixa ciutadania.

22. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM.
410/2015 RELATIU AL PERÍODE MITJÁ DE PAGAMENT A PROVEÍDORS,
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 (EXP. 000062/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«Informe d'lntervenció Núm. 410/2015

Assumpte: Cálcul del periode mitjá de pagament a proveídors (PMP) del tercer trimestre de

2015.

M. Dolores Miralles Ricos, interventora de l'Ajuntament de Burjassot, en compliment del que

disposa la legislado vigent, emet el següent informe en relació amb el Cálcul del Període Mitjá

de Pagament a proveídors (PMP).

Primer. La Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat

Financera (LOEPYSF), en la seua redacció donada per la Llei Orgánica 9/2013, de 20 de

desembre, de control del deute comercial en el sector públic, després de disposar que les

actuacions de les administracions publiques están subjectes al principi de sostenibilitat

financera (art. 4 LOEPYSF), defineix aquesta com la capacitat per a financar compromisos de

despeses presents i futures dins deis limits de déficit, deute públic i morositat de deute

comercial d'acord el que estableix aquesta Llei, la normativa sobre morositat i en la normativa

europea. S'entén que hi ha sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjá de

pagament ais proveídors no supere el termini máxim previst en la normativa sobre morositat.

L'adíele 13 LOEPYSF estableix la instrumentado del principi de sostenibilitat financera que, peí

que fa al període mitjá de pagament, disposa (en l'apartat 6é) que les administracions

publiques hauran de publicar el seu període mitjá de pagament a proveídors i disposar d'un pía

de tresoreria que inclourá, almenys, informado relativa a la previsió de pagament a proveídors

de manera que es garantisca el compliment del termini máxim que fixa la normativa sobre

morositat. Les administracions publiques vedaran per l'adequació del seu ritme d'assumpció de

compromisos de despesa a l'execució del pía de tresoreria.

Quan el període mitjá de pagament d'una administració pública, d'acord amb les dades

publicades, supere el termini máxim previst en la normativa sobre morositat, f'administració

haurá d'incloure, en l'actualització del seu pía de tresoreria immediatament posterior a la

mencionada publicado, com a part de tal pía el següent:

a) L'import deis recursos que dedicará mensualment al pagament a proveídors per a

poder reduir el seu periode mitjá de pagament fins al termini máxim que fixa la

normativa sobre morositat.

b) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, increment

d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeta

generar la tresoreria necessáría per a la reducció del seu període mitjá de pagament a

proveídors fins al termini máxim que fixa la normativa sobre morositat.



L'article 18.5 LOEPYSF disposa que l'órgan interventor de la corporació local fará el seguiment

del compliment del periode mitjá de pagament a provéídors.

Segon. Mitjancant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodología de

cálcul del periode mitjá de pagament a proveídors de les administracions publiques i les

condicions i el procediment de retenció de recursos deis régims de financament, previstos en la

Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera,

aplicant-se a totes les entitats locáis (entitats de l'art.2.1 LOEPYSF).

Respecte a les entitats de l'article 2.2 LOEPYSF, apareix regulat en la disposició addicional

tercera (Cálcul del periode mitjá de pagament a proveídors de les entitats a qué es refereix

l'article 2.2 de la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril), de tal manera que aquest tipus d'entitats

diferents de les societats mercantils, calcularan trimestralment, en el cas d'entitats vinculades o

dependents a una corporació local, el seu periode mitjá de pagament a proveídors d'acord amb

la metodología establida en aquest reial decret.

Aquesta informació haurá de ser comunicada per les entitats, l'endemá de la seua publicació i

d'acord amb els models tipus de publicació facilitats peí Ministerí d'Hisenda i Administracions

Publiques, a l'administració a qué estiguen vinculades o de la que siguen dependents, qui

també publicará aquesta informació amb la periodicitat indicada en l'apartat anterior.

Tercer. Per al cálcul del periode mitjá de pagament, el Reial Decret 635/2014, estableix les

condicions següents:

Operacions seleccionades:

•Totes les factures expedides des de N/01/2014 que estiguen registrades en el

registre de factures de l'entitat local.

•Les certificacions d'obres aprovades a partir de n/01/2014.

Operacions excloses:

•Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguen la considerado

d'administració publiques en l'ámbit de la comptabilitat nacional

•Les obligacions pagades a carree del Fons per al Financament deis pagaments a

proveídors.

•Les propostes de pagament que hagen sigut objecte de retenció com a conseqüéncia

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de

compensado o actes análegs dictats per órgans judicials o administratius.

Quart. Cálcul del PMP. La norma distingeix entre un PMP global i un PMP de cada entitat.

1r. Cal entendre que el PMP global es tracta d'un PMP consolidat de totes les entitats que

formen el perímetre de consolidado de l'entitat local corresponent en termes de comptabilitat

nacional que estiguen classificats com a administracions publiques.

2n. PMP de cada entitat:

a. PMP de cada entitat

(rátio operacions pagades x import total de pagaments realitzats) + (rátio

Periode mitjá

de pagament

operacions pendents de pagament x import total pagaments pendents)

import total pagaments realitzats + import total pagaments

pendents

b. Pagaments realitzats en el mes

Rátio de les

operacions

pagades

? (nombre de dies de pagament x import de l'operació pagada)

import total de pagaments realitzats



S'entendrá per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des deis trenta

posteriora a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu, segons conste en el

registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d'aprovació de la

certificado mensual d'obra, segons corresponga, fins a la data de pagament material per part

de l'administració. En els supósits en qué no hi naja obligado de disposar de registre

administratiu, es prendrá la data de recepció de la factura.

En el cas de les factures que es paguen a carree del Fons de Liquiditat Autonómic o a carree

de la retenció d'imports a satisfer pels recursos deis régims de financament per a pagar

directament ais proveídors, es considerará com a data de pagament material la data de la

proposta de pagament definitiva formulada per la comunitat autónoma o la corporació local,

segons corresponga

c. Operacions pendents de pagament ai final del mes

Rátio de les

operacions

pendents de

pagament

? (nombre de dies pendents de pagament x import de l'operació pendent de

pagament)

import total de pagaments pendents

S'entendrá per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des

deis trenta posteriors a la data d'anotació de la factura en el registre administratiu, segons

conste en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d'aprovació

de la certificado mensual d'obra, segons corresponga, fins a l'últim dia del període a qué es

referisquen les dades publicades. En els supósits en qué no hi haja obligado de disposar de

registre administratiu, es prendrá la data de recepció de la factura.

Per al cas de les corporacions locáis no incloses en l'ámbit subjectiu definit en els articles 111 i

135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat per Reial Decret

Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, la referencia al mes prevista en aquest article s'entendrá feta

al trimestre de l'any natural.

Cinqué. De conformitat amb el que disposa l'article 6.2 del Reial Decret 635/2014, les

corporacions locáis remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques i publicaran

periódicament, d'acord amb el que es preveja en l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la

qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei

Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, la següent informado relativa al seu període mitjá de pagament

a proveídors referit, segons corresponga, al mes o al trimestre anterior:

a) El període mitjá de pagament global a proveídors mensual o trimestral, segons

corresponga, i la seua serie histórica.

b) El període mitjá de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de cada

entitat i la seua serie histórica.

c) La rátio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de cada

entitat i la seua serie histórica.

d) La rátio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons

corresponga, de cada entitat i la seua serie histórica.

La informado es publicará en els seus portáis web i seguirá criteris homogenis que permeten

garantir l'accessibilitat i transparencia d'aquesta, per al que el Ministeri d'Hisenda i

Administracions Publiques facilitará a les comunitats autónomes i corporacions locáis models

tipus de publicado

Per la seua banda, la disposició transitoria única (publicació del període mitjá de pagament a

proveídors en comunitats autónomes i corporacions locáis) disposa que mentre no es

produísca la modificado de l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, les comunitats autónomes i

les corporacions locáis incloses en l'ámbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5

de marg, remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, per a la seua publicado i



seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la informado a

qué es refereix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locáis publicaran i

comunicaran al Ministerí d'Hisenda i Administracions Publiques aquesta informado referida a

cada trimestre de l'any abans del dia trenta del mes següent a la finalització de tal trimestre.

Sisé. Efectuats els cálculs esmentats en cada una de les entitats, els rátios obtinguts del

programa de comptabilitat son els següents (s'adjunten a l'informe Distes comptables):

Entitat

Burjassot

CEMEF, SLU.

Consorci

Pactem-Nord

IMCJB

PMP GLOBAL

Rátio

operacions

pagades

7,61

-4.12

-13.60

5.32

Import

pagamente

realitzats

1.312.276.86

42.205,03

5.750.42

148.163,19

1.508.395,50

Rátio

operacions

pendente

49,13

-7,03

-17.25

23,41

Import

pagamente

pendente

1.567.364,02

66.689,40

1.710.00

145.442,69

1.781.206,11

PMP

30,21

-5,90

-14,44

14,28

27,49

Seté. Conclusió

1r. La informado obtinguda s'ha remes per aquesta Intervenció al Ministerí d'Hisenda i

Administracions Publiques a través de la plataforma habilitada per l'Oficina Virtual de

Coordinado de les Entitats Locáis en data 26/10/2015, amb el dia 31 d'octubre del 2015.

2n. La informado obtinguda ha de publicar-se en el portal web de l'entitat local.

3r. Segons el que exposa i amb les dades obtingudes de la comptabilitat el període mitjá de

pagament global no excedeix del termini previst en la Llei.

És el que s'informa els efectes oportuns».

El Pie n'ha pres coneixement de I'informe anteriorment transcrit que ha sigut dictaminat per la

Comissió Informativa d'Hisenda de 19 de novembre del 2015.

23. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CEMEF,

SLU, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 (EXP. 000063/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'Area, que es transcriu a continuació:

«Informe trimestral a emetre en compliment de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de l'entitat Centre

d'Ocupació, Estudis i Formado, SLU (CEMEF).

Període: tercer trimestre de 2015

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis (LLCM),

determina en l'article 4.3 l'obligatorietat de les corporacions locáis d'elaboració i remissió al

Ministerí d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment deis terminis

previstos per al pagament de les obligacions de cada entitat local.

L'ámbit d'aplicació de l'esmentada Llei ve en l'article 3 i engloba a totes les administracions

publiques considerades com a tal segons el que disposa l'article 3 del Reial Decret Legislatiu

3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector

Públic (LCSP).

L'empresa Centre d'Ocupació, Estudis i Formado, SLU (CEMEF) es considera com

administració pública segons la normativa d'estabilitat pressupostária en haver sigut

classificada com a tal per la IGAE en informe de 30 de juliol del 2012, i per tant es troba

obligada a la realització de tais informes trimestrals.



L'ámbit d'aplicació son les operacions comerciáis, incloses les factures litigioses. En concret per

a les societats mercantils publiques s'inclouen en l'informe les factures corresponents a les

despeses per aprovisionaments (grup comptable 60) i altres despeses d'explotació (grup

comptable 62).

Els informes hauran d'elaborar-se, per a cada entitat, i considerar la totalitat deis pagaments

realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius

pendents de pagament al final d'aquest. El tresorer, o si no n'hi ha, l'interventor de la corporació

local i el tresorer o órgan equivalent de cada entitat dependent, serán els encarregats

d'elaborar i complir l'obligació de remissió de la informado trimestral a la Direcció General de

Coordinació Financera amb les comunitats autónomes i amb les entitats locáis.

L'informe trimestral contemplará la informado següent:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el trimestre.

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

d) Factures o documents justificatius respecte a les quals, al final de cada trimestre

natural, hagen transcorregut mes de tres mesos des de la seua anotació en el registre

de factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de

l'obligació.

Per a la determinado deis períodes mitjans de pagament s'ha tingut en compte alió que s'ha

disposat per a la data d'inici del periode de pagament segons el que disposa la LCSP i les

formules de la Guia per a l'elaboració deis informes trímestrals que les entitats locáis han de

remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda, en compliment de l'article quart de la Llei 15/2010,

de 5 de juliol, de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen

mesures de Iluita contra la morositat en les operacions comerciáis confeccionada peí Ministeri

d'Hisenda i Administracions Publiques de 23 de mar? del 2011.

S'ha considerat un periode legal de pagament de 30 dies en 2013 segons el que disposa

l'article 200.4 de LCSP i disposició transitoria 8a de Llei 15/2010.

La informado sol-licitada s'inclou a continuació:

Pagaments realitzats en el

trimestre

Aprovisionaments i altres

despeses d'explotació

Adquisicions d'immobilitzat

material i intangible

Sense desaqreqar

Total

Periode

mitjá

pagament

(PMP) (dies)

25,88

25,88

Pertode mitjá

pagament

excedit

(PMPE) (dies)

10,99

10.99

Pagaments realitzats en el trimestre

Dins pertode legal

pagament

Nombre de

paqaments

98

98

Import total

26.987,32

26.987,32

Fora periode legal

pagament

Nombre de

paqaments

38

38

Import total

15.217,71

15.217.71

Interessos de demora

pagats en el trimestre

Aprovisionaments i altres

despeses d'explotació

Interessos de demora pagats

en el perfode

Número de

pagaments

Import total

interessos



Adquisicions d'immobilitzat

material i intangible

Sense desagregar

Total 0

Factures o documents

justificatius pendents de

pagament al final del

trimestre

Aprovisionaments i altres

despeses d'explotació

Adquisicions d'immobilitzat

material i intangible

Sense desagregar

Total

Període

mitjá del

pendent

pagament

(PMPP)

(dies)

24,15

: ¡24.15 !

Perlode

mig del

pendent

pagament

excedit

(PMPPE)

(dies)

4,91

4¡91 j

Pendent pagament al final del trimestre

Dins periode legal

pagament al final del

trimestre

Nombre

d'operacions

31

Import total

53.848,24

53;84&24 j

Fora període legal

pagament al final del

trimestre

Nombre

d'operacions

22

>•. 22 1

Import total

13.361,16

13.361.16

Perqué així conste ais efectes oportuns, firma aquest document».

El Pie n'ha pres coneixement de l'informe anteriorment transcrit que ha sigut dictaminat per la

Comissió Informativa d'Hisenda de 19 de novembre del 2015.

24. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL

CONSORCI PACTEM-NORD, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

(EXP. 000064/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«Donar compte de l'informe de morositat del Consorci Pactem-Nord corresponent al tercer

trimestre de l'exercici 2015 d'acord amb la informado melosa en l'annex que figura en

l'expedient».

El Pie n'ha pres coneixement de l'informe anteriorment transcrit que ha sigut dictaminat per la

Comissió Informativa d'Hisenda de 19 de novembre del 2015.

25. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM.
27/2015 DE MOROSITAT IMCJB, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE

2015 (EXP. 000065/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuació:

«Informe d'intervenció núm. 27/2015

Assumpte: Informe trimestral a 30/09/2015 a emetre en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de

juliol. 3r trimestre.

I. Normativa aplicable

• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la

morositat en les operacions comerciáis (modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol).

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locáis (TRLRHL).

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la



Llei de Contractes del Sector Públic.(TRLCSP)

• Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de marc, peí qual es crea el Fons per al financament deis

pagaments a proveídors.

• Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i

d'estímul del creixement i de la creado d'ocupació.

• Directiva 2011/7/UE del parlament europeu i del consell de 16 de febrer del 2011.

II. Antecedente de fet

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacións comerciáis (LLCM),

determina en l'article quart l'obligatorietat de corporacions locáis d'elaboració i remissió al

Ministeri d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment deis terminis

previstos per al pagament de les obligacions de cada entitat local.

L'article tercer de la llei 15/2010, de 5 de Juliol, modifica l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30

d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i estableix que l'administració tindrá l'obligació

d'abonar el preu dins deis trenta dies següents a la data de l'expedició deis certificats d'obres o

deis corresponents documents que acrediten la realització parcial o total del contráete. No

obstant la llei 15/2010, també modifica la disposició transitoria octava de la Llei 30/2007, on

determina que tal termini s'aplicará de forma progressiva i establirá el termini de 50 dies per al

2011, 40 dies per al 2012, i finalment en 2013, els 30 dies.

Amb Centrada en vigor de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova

el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) s'estableix en la disposició

transitoria sisena del TRLCSP que: El termini de trenta dies a qué es refereix l'apartat 4 de

l'article 216 d'aquesta Llei, s'aplicará a partir de l'1 de generdel 2013. Des de l'entrada en vigor

d'aquesta Llei i el 31 de desembre del 2011, el termini en qué les Administracions teñen

l'obligació d'abonar el preu de les obligacions a qué es refereix l'apartat 4 de l'article 216 será

dins deis cinquanta dies següents a la data de l'expedició deis certificats d'obra o deis

corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del contráete. Entre l'1 de

gener del 2012 i el 31 de desembre del 2012, el termini en qué les administracions teñen

l'obligació d'abonar el preu de les obligacions a qué es refereix l'apartat 4 de l'article 216 será

dins deis quaranta dies següents a la data de l'expedició deis certificats d'obra o deis

corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del contráete.

Amb Centrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a

l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, es modifica la Llei 3/2004, de

29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les

operacions comerciáis, i modifica l'apartat 4 de l'article 216 del text refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

quedant redactat com segueix:

4. L'administració tindrá l'obligació d'abonar el preu dins deis trenta dies següents a

la data d'aprovació deis certificats d'obra o deis documents que acrediten la

conformitat amb el que disposa el contráete deis béns entregats o servéis prestats,

sense perjudici del que estableix l'article 222.4, i si es demorara, haurá d'abonar al

contracosta a partir del compliment de tal termini de trenta dies els interessos de

demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la

morositat.

Així mateix, en atenció a l'ámbit d'aplicació deis contractes, el Reial Decret Llei 4/2013, regula

en la disposició final sisena disposició transitoria tercera els contractes preexistents:

Quedaran subjectes a les disposicions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la

qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis,

amb les modificacions introduídes en aquesta llei, l'execució de tots els contractes a

partir d'un any a comptar de la seua entrada en vigor, encara que els mateixos

s'hagueren celebrat amb anterioritat.



III. Fonaments de dret

1. L'article 4 de la Llei 15/2010 estableix que:

3. Els tresorers o, si no n'hi ha, interventors de les corporacions locáis, elaboraran

trimestralment un informe sobre el compliment deis terminis previstos en aquesta Uei

per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourá necessáriament

el número i quantia global de les obligacions pendents en qué s'lncomplisca el termini.

4. Sense perjudici de la seua possible presentado i debat en el Pie de la corporació

local, tal informe haurá de remetre's, en tot cas, ais órgans competents del Ministeri

d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu ámbit territorial, ate de les comunitats

autónomes que, d'acord amb els seus respectius estatuís d'autonomia, tinguen

atribuida la tutela financera de les entitats locáis. Aquests órgans podran igualment

requerirla remissió deis esmentats informes.

2. L'article 5 de l'esmentada norma disposa que:

3. Transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la factura o document

justificatiu sense que l'órgan gestor haja procedit a tramitar l'oportú expedient de

reconeixement de ¡'obligado, derivat de l'aprovació del respectiu certificat d'obra o acte

administratiu de conformitat amb la prestado realitzada, la Intervenció o l'órgan de

l'entitat local -que tinga atribuida la fundó de comptabilitat requerirá a tal órgan gestor

perqué justifique per escrit la falta de tramitado de tal expedient.

4. La Intervenció o órgan de l'entitat local que tinga atribuida la fundó de comptabilitat

incorporará a l'informe trimestral al Pie regulat en l'article anterior, una relació de les

factures o documents justifícatius respecte ais quals hagen transcorregut mes de tres

mesos des de la seua anotado en l'esmentat registre i no s'hagen tramitat els

corresponents expedients de reconeixement de ¡'obligado o s'haja justificat per l'órgan

gestor l'abséncia de tramitado d'aquests. El Pie, en el termini de 15 dies comptadors

des del dia de la reunió en qué tinga coneixement de la dita informado, publicará un

informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagen presentat

agrupant-los segons el seu estat de tramitado."

3. Els terminis de pagament que resulten d'aplicació son els següents: per a tots els

contractes el termini de pagament será trenta dies següents a la data d'aprovació deis

certificats d'obra o deis documents que acrediten la conformitat (Reconeixement de

l'Obligació) amb el que disposa el contráete deis béns entregáis o servéis prestats. En

cas de no reconéixer l'obligació dins del termini de 30 dies haurá d'abonar al

contracosta a partir del compliment de tal termini de trenta dies els interessos de

demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la

morositat.

4. L'article 33 del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer de mesures de suport a

l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creado d'ocupació, modifica la Llei

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la

morositat en les operacions comerciáis, establint en l'apartat quatre la nova redacció de

l'apartat 1 de l'article 8 de la forma següent:

Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una

quantitat fixa de 40 euros, que s'afegirá en tot cas i sense necessitat petició expressa al

deute principal.

A mes, el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos



de cobrament degudament acreditáis que haja patit a causa de la demora d'aquest i

que superen la quantitat indicada en el parágraf anterior.

Aquesta compensado pels costos de cobrament, al seu torn, també está establida en

l'article 6 de la Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de

febrerde2011.

IV. Consideracions técniques

1. La Intervenció, com a órgan responsable d'emetre l'informe previst en l'article 5 de

la Llei 15/2010, procedirá al registre de totes les factures i la resta de documents

emesos pels contractistes ais efectes de justificar les prestacions realitzades per

ells a través del registre informátic de l'aplicació comptable.

2. Respecte a la data d'inici de cómput del termini d'inici de l'expedient de

reconeixement de l'obligació s'ha utilitzat la data d'entrada de la factura o la

certificado en el registre de l'organisme autónom.

3. En aquest informe s'inclouen les factures registrades d'entrada i anotades en el

registre informátic del departament d'lntervenció que no hagen sigut objecte de

reconeixement de l'obligació l'últim dia del període de referencia que corresponga

durant els tres mesos anteriors. Ais efectes de facilitar la informado a publicar peí

Pie, segons el que preveu l'article 5.4 de la Llei 15/2010, s'adjuntaran a l'informe

els llistats agregats amb el detall de factures.

Donada l'obligatorietat de realitzar informes trimestrals, aquest informe s'emet per

al període compres entre el 01/07/2014 i el 30/09/2014, ais efectes d'adaptar el

període trimestral de l'informe amb el trimestre natural.

4. Quant a l'informe emetre de conformitat amb el que preveu l'article 4 de la Llei

15/2010, s'arrepleguen els ¡ncompHments del termini de pagament sobre les

obligacions pendents de pagament. Únicament s'inclouen les obligacions aplicades
en els capítols 2 i 6 (despeses corrents en béns i servéis i inversions) així com les

despeses de formado arreplegats en capítol 1, perqué la Llei 15/2010 es refereix a

les operacions comerciáis, i aqüestes s'apliquen quasi exclusivament a aquests

capítols. Per tant, no s'inclouen en aquest informe ni despeses de personal, ni

subvencions corrents ni de capital, ni despeses financeres.

Aquest apartat de l'informe ha d'incloure les obligacions reconeguts pendents de

pagament en l'últim dia del període de referencia que corresponga, relatives a

factures en qué s'incomplisca el termini de pagament.

5. Els informes trimestrals, referits a l'últim dia de cada trimestre natural, els han de

remetre obligatóriament cada corporació local i cada entitat dependent d'aquelles

que tinguen la considerado d'administració pública segons la normativa

d'estabilitat pressupostária, i que figuren com a tais en l'lnventari d'Entitats del

Sector Públic Estatal.

6. Els informes s'han elaborat considerant la totalitat deis pagaments realitzats en

cada trimestre natural i de les factures o documents justificatius pendents de

pagament al final d'aquest.

7. L'lnforme conté la informació següent:

a. Pagaments realitzats en e! trimestre.

b. Interessos de demora pagats en el trimestre.

c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del

trimestre.

8. Determinado del període legal de pagament i de la data d'inici. Amb l'entrada en

vigor del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer de mesures de suport a



l'emprenedor i d'estimul del creixement i de la creado d'ocupació (a partir del 24 de

febrer de 2013) per a tots els contractes el termini de pagament será trenta dies

següents a la data d'aprovació deis certificáis d'obra o deis documents que

acrediten la conformitat, acó és des del reconeixement de l'obligació. En cas de no

reconéixer l'obligació dins del termini de 30 dies, l'lnstitut Municipal de Cultura i

Joventut de Burjassot haurá d'abonar al creditor a partir del compliment de tal

termini de trenta dies els ¡nteressos de demora, la quantitat fixa de 40 euros i

aquells costos de cobrament degudament acreditats peí creditor que superen els

citats 40 euros.

V. Informe sobre el compliment deis terminis de pagament legalment previstos

Informe trimestral de compliment de terminis de la Llei 15/2010. Detall de pagaments

realitzats i pendents de pagament de l'entitat

Entitat: Instituí Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot

Informe corresponent a l'exercici: 2015

Trimestre: Tercer trimestre

Pagaments

realitzats en el

trimestre

Despeses en béns

corrents i servéis

Inversions Reals

Altres pagaments

realitzats per

operacions

comerciáis

Sense desagregar

Total

Període

mitjá

pagament

(PMP)

(dies)

33,07

72,08

0

0

. 35,32

Pagaments realitzats en el trimestre

Dins període legal

pagament

Nombre

pagaments

87

6

0

0

93

Import total

119.371,90

4.499,90

0

0,00

123.871,80

Fora periode legal

pagament

Nre.

paga

ments

19

2

0

0

1 21

Import total

20.232,35

4.059,04

0

0,00

24.291,39

Interessos de

demora

Despeses en béns

corrents i servéis

Inversions reals

Altres pagaments

Interessos de demora pagats en el periode

Nre. pagaments

0

0

0

Import total

0,00

0,00

0,00



realitzats per

operacions

comerciáis

Sense desagregar

Total

0

íQ;

0,00

t ' uíqo; ■ . ■

Factures o

documente

justificatius

pendente de

pagament al final

del trimestre

Despeses en béns

corrents i servéis

Inversions reals

Altres pagaments

realitzats per

operacions

comerciáis

Pendents d'aplicar

a pressupost

Total

Període

mitjá del

pendent

de

pagament

(PMPP)

(dies)

48,78

58,95

0

54,74

Pendente pagamente realitzats en el trimestre

Dins període legal

pagament al final del

trimestre

Nombre

d'operacions

12

4

0

38

■. ■ :■'$*. .'■■ '

Import

total

14.783,00

7.830,35

0

36.312,23

¡Illlf,58""

Fora periode legal

pagament al final del

trimestre

Nombre

d'operacions

14

2

0

55

71

Import total

24.742,50

2.147,82

0

59.626,79

86.SW;fi.F]

NOTA: S'adjunta a l'informe un annex amb una Mista resumida i una Mista detallada de les factures i

obligacions especificades en cada un deis quadres anteriors que suporten la informado

subministrada. La documentado annexa s'adapta a l'estructura establida peí Ministerí d'Economia i

Hisenda.

VI. Conseqüéncies de IMncompliment

En virtut del que estableix el TRLCSP, article 216: (apartat 4 modificat peí Reial Decret Llei

472013,de22defebrer)

4. L'administració tindrá ¡'obligado d'abonar el preu dins deis trenta dies següents a la

data d'aprovació deis certifícats d'obra o deis documents que acrediten la conformitat

amb el que disposa el contráete deis béns entregats o servéis prestats, sense perjudici

del que estableix l'article 222.4, i si es demorara, haurá d'abonar al contractista, a partir

del compliment de tal termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització

pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de

desembre...

5. Si la demora en el pagament fóra superior a quatre mesos, el contractista podrá

procedir, si és el cas, a la suspensió del compliment del contráete, havent de comunicar

a l'administració, amb un mes d'antelació, tal circumstáncia, a efectes del



reconeixement deis drets que puguen derivarse de la dita suspensió, en els termes

establits en aquesta Llei.

6. Si la demora de ¡'administrado fóra superior a huit mesos, el contractista tindrá dret,

així mateix, a resoldre el contráete i al rescabalament deis perjudicis que com a

conseqüéncia d'aixó se li originen.

7. Sense perjudici del que estableixen les normes tributáries i de la Seguretat Social,

els abonaments a compte que pertoquen per l'execució del contráete només podran ser

embargáis en els supósits següents:

a) Per al pagament deis salaris meritats peí personal del contractista en

l'execució del contráete i de les quotes socials derivadas deis mateixos.

b) Per al pagament de les obligacions contretes peí contractista amb els

subcontractistes i subministrados referides a l'execució del contráete.

Segons el que estableix l'Article 217 del TRLCSP:

Transcorregut el termini a qué es refereix l'article 216.4 d'aquesta Llei, els contractistes

podran reclamar per escrit a ¡'administrado contractant el compliment de ¡'obligado de

pagament i, si és el cas, deis interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un

mes, ¡'administrado no haguera contestat, s'entendrá reconegut el venciment del

termini de pagament i els interessats podran fonvular recurs contenciós administratiu

contra la inactivitat de ¡'administrado, podent sol-licitar com a mesura cautelar el

pagament immediat del deute. L'órgan judicial adoptará la mesura cautelar, llevat que

¡'administrado acredite que no concorren les circumstáncies que justifiquen el

pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigióle, i en este cas la

mesura cautelar es limitará a aquesta última. La sentencia condemnará en costes a

¡'administrado demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament.

Aixi mateix, l'article 8, apartat 1 de la Llei 3/2004, sobre "Indemnització per costos de

cobrament", modificat peí Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, estableix que:

1. Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una

quantitat fíxa de 40 euros, que s'afegirá en tot cas i sense necessitat petició expressa al

deute principal.

A mes el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització per tote efe costos

de cobrament degudament acreditáis que haja patit a causa de la demora d'aquest i

que superen la quantitat indicada en el parágraf anterior.

Com es pot veure, les conseqüéncies de l'incompliment deis terminis legáis de pagament

son molt oneroses per a I'IMCJB, i comporten tant l'abonament d'interessos de demora com

la possible indemnització per costos de cobrament, a mes d'entendre's reconegut el

venciment del termini de pagament si davant d'una reclamació per escrit deis contractistes

no es contesta en un mes, podent formular recurs contenciós administratiu contra la

inactivitat de ('administrado i sol-licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del

deute, mesura que s'adoptará llevat que ('administrado acredite que no concorren les

circumstáncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la

que és exigible, i en este cas la mesura cautelar es limitará a aquesta última.

Addicionalment, la sentencia condemnará en costes a l'administració demandada en el cas

d'estimació total de la pretensió de cobrament.

Finalment, cal afegir que el fet de realitzar sistemáticament despeses sense consignado

pressupostária, sense perjudici de la seua considerado com a despeses nuiles de pie dret,

de les responsabilitats que pot ocasionar, i de l'obligació de tramitar un reconeixement

extrajudicial de crédits per a imputar a l'exercici de cada any les despeses de l'exercici

anterior, implica demorar de forma extraordinaria el pagament d'aquestes factures,

incrementant el risc d'exigéncia de les indemnitzacions ja comentades, que es tradueixen

en un gran augment del cost deis servéis o subministraments contractats.



A fi d'evitar tot aixó, es recorda l'obligació de complir el que preveuen els preceptes següents:

- Article 184 del TRLRHL: 1. La gestió del pressupost de despeses es realitzará en les

següents fases el contingut de les quals s'establirá reglamentáríament: a)

Autorítzació de despesa; b) Disposició o compromís de despesa; c) Reconeixement o

liquidado de l'obligació; d) Ordenado de pagament.

Article 185 del TRLRHL: 1. Dins de l'import deis crédits autorítzats en els

pressupostos correspondía l'autorítzació i disposició de les despeses al president o al

Pie de l'entitat d'acord amb l'atribució de competéncies que establisca la normativa

vigent. 2. Correspondía al president de la corporació el reconeixement i liquidado de

les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits.

Article 173 del TRLRHL: 5. No podran adquirirse compromisos de despeses per

quantia superior a l'import deis crédits autoritzats en els estats de despeses, sent

nuls de pie dret els acords, resolucions i actes administratius que infringisquen

l'expressada norma, sense perjudici de les responsabilitats a qué hi naja lloc.

Base 15 de les d'Execució del Pressupost: Tota despesa a executar per l'Ajuntament

o pels organismes autónoms d'ell dependents, requerirá de amb la proposta previa

de gasto de t'alcalde-president, president de l'organisme autónom o regidor

responsable de l'área gestora. Aquesta proposta de despesa haurá de ser remesa a

Intervenció préviament a qualsevol altra actuado. Rebuda la proposta de despesa en

Intervenció, es verificará la suficiencia de saldo al nivell en qué estiga establida la

vinculado jurídica del crédit, procedint-se a efectuar la retenció de crédit

corresponent.

Vil. Elevació de l'informe el Pie i remissió ais órgans competente

Sense perjudici de la seua presentado i debat en el Pie de la Corporació local, aquest informe

haurá de remetre's, en tot cas, ais órgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a

l'órgan que, d'acord amb l'Estatut d1Autonomía de la Comunitat Valenciana, tinga atribuida la

tutela financera de les entitats locáis. Tais órgans podran igualment requerir la remissió deis

esmentats informes.

Així mateix el Pie, en el termini de 15 dies comptadors des del dia de la reunió en qué tinga

coneixement d'aquesta informado, publicará un informe agregat de la relació de factures i

documents que se li hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitado.

De tot aixó s'informa ais efectes oportuns, en compliment de la legislado vigent».

El Pie n'ha pres coneixement.

26. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME DMNTERVENCIÓ-
TRESORERIA NÚM. 419/2015, DE MOROSITAT DE L'AJUNTAMENT,

CORRESPONENT AL TRIMESTRE DE 2015 (EXP. 000066/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'Área, transcrita tot seguit:

«INFORME D'INTERVENCIÓ-TRESORERIA 419/2015

ASSUMPTE: Informe trimestral a emetre en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol

PERÍODE DE REFERENCIA: Tercer trimestre de 2015 (30/09/2015)

I. Normativa aplicable

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la

morositat en les operacions comerciáis (modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol).

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'lmpuls de la Factura Electrónica i Creació del

Registre Comptable de Factures en el Sector Públic.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locáis (TRLRHL).



- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la

Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, peí qual s'aprova el Reglament General de

Contractació.

Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de marc, peí qual es crea el Fons per al Financament

deis Pagaments a Proveídors.

- Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de Suport a l'Emprenedor i

d'Estímul del Creixement i de la Creado d'Ocupació.

Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de

subministrament d'informació previstes en la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril,

d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera.

- Reglament CEE núm. 1182/71, del Consell.

- Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer del 2011.

II. Antecedente i fonaments de dret

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen Mesures de Lluita contra la Morositat en les Operacions Comerciáis (LLCM),

determina l'article 4t l'obligatorietat de les corporacions locáis ¿'elaborar i remetre al Ministeri
d'Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment deis terminis previstos per al

pagament de les obligacions de cada entitat local.

Els terminis de pagament d'aplicació son els següents: per a tots els contractes, el termini de

pagament será de 30 dies següents a la data d'aprovació deis certificats d'obra o deis

documents que acrediten la conformitat (Reconeixement de l'Obligació) amb el que disposa el

contráete deis béns entregáis o servéis prestats. En cas de no reconéixer les obligacions dins

del termini de 30 dies s'haurá d'abonar al contractista, a partir del compliment de tal termini de

trenta dies, els interessos de demora i la indemnitzacio pels costos de cobrament en els termes

previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen Mesures de Lluita

contra la Morositat.

Amb Centrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de Suport a

l'Emprenedor i d'Estímul del Creixement i de la Creado d'Ocupació, es modifica la Llei 3/2004,

de 29 de desembre, per la qual s'estableixen Mesures de Lluita contra la Morositat en les

operacions comerciáis, que modifica l'apartat 4 de l'article 216 del text refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic, aprovat peí Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el

qual queda redactat com segueix:

4. ¡.'administrado tindrá ¡'obligado d'abonar el preu dins deis trenta dies següents a la

data d'aprovadó deis certificats d'obra o deis documents que acrediten la conformitat

amb el que disposa el contráete deis béns entregáis o servéis prestats, sense perjudici

del que estableix l'article 222.4, i si es demora, haurá d'abonar al contractista, a partir

del compliment de tal termini de trenta dies, els interessos de demora i la indemnitzacio

pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de

desembre, perla qual s'estableixen Mesures de Lluita contra la Morositat.

L'article 33 del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer de Mesures de Suport a l'Emprenedor i

d'Estímul del Creixement i de la Creació d'Ocupació, modifica la Llei 3/2004, de 29 de

desembre, per la qual s'estableixen Mesures de Lluita contra la Morositat en les operacions

comerciáis, i estableix en l'apartat quatre la nova redacció de l'apartat 1 de l'article 8 de la

forma següent:

Quan el deutor incónega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una

quantitat fíxa de 40 euros, que s'afegirá en tot cas i sense necessitat petició expressa al

deute principal. A mes, el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnitzacio per

tots els costos de cobrament degudament acreditáis que haja patit a causa de la

demora d'aquell i que superen la quantitat indicada en el parágraf anterior.

Aquesta compensado pels costos de cobrament, al seu torn, també está establida en l'article 6

de la Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011.



III. Modificacions rellevants en la Llei Orgánica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaría i

Sostenibilitat Financera, operades per la Llei Orgánica 9/2013, de Control del Deute

Comercial en el Sector Públic. El període mitjá de pagament.

1. L'article 4.2 de la Llei Orgánica 2/ 2012 queda redactat de la forma següent: "(...)

S'entén que hi ha sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjá de pagament

ais proveídors no supere el termini máxim previst en la normativa sobre morositat".

2. L'article 18.5 de la Llei Orgánica 2/2012, estableix: "L'órgan interventor de la corporació

local realitzará el seguiment del compliment del període mitjá de pagament a

proveídors (...)"

3. L'article 27.6 assenyala: Tes administracions publiques i totes les seues entitats i

organismes vinculats o dependents faran públic el seu període mitjá de pagament ais

proveídors en els termes establits per ordre del Ministre d'Hisenda i Administracions

Publiques".

4. La disposició addicional 5a estableix: 'Termini de pagament a proveídors. Les

referéncies en aquesta llei al termini máxim que fixa la normativa sobre morositat per al

pagament a proveídors es consideren fetes al termini que en cada moment establisca

i'esmentada normativa vigent i que, en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei, és
de 30 dies".

5. La disposició addicional 1a (i l'art. 13.6) de la Llei Orgánica 9/2013, de 20 de desembre,

de Control del Deute Comercial en el Sector Públic, assenyala: "Transcorregut 1 mes

des de ('entrada en vigor d'aquesta llei totes les administracions publiques i les seues

entitats i organismes vinculats o dependents han de publicar en el seu portal web el

seu període mitjá de pagament a proveídors i incloure en el seu pía de tresoreria

¡mmediatament posterior a aquesta publicado les mesures de reducció del seu període

mitjá de pagament a proveídors per a complir el termini máxim de pagament previst en

la normativa sobre morositat".

IV. Consideracions técñiques

1. La Intervenció procedirá al registre de totes les factures i documents emesos pels

contractistes ais efectes de justificar les prestacions realitzades per ells a través del

registre informátic de l'aplicació comptable.

2. Respecte de la data d'inici de cómput del termini d'inici de l'expedient de reconeixement

de l'obligació s'ha utilitzat la data d'entrada de la factura o del certificat en el registre de

l'Ajuntament. Així ha d'entendre's donada la derogació de l'article 5 de la Llei 15/2010

per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'lmpuls de la Factura Electrónica i Creado del

Registre Comptable de Factures en el Sector Públic, que establia el registre de factures

en totes les administracions locáis; i atesa la incorporado de la disposició addicional

33a al TRLCSP, introduída per la Llei 11/2013, de Mesures de Suport a l'emprenedor,

que assenyala que el contractista tindrá l'obligació de presentar la factura que haja

expedit en el corresponent registre administratiu ais efectes de la seua remissió a

l'órgan administratiu o unitat a qui en corresponga la tramitado. Cobra tota la seua

vigencia, per tant, l'article 38 de la Llei 30/1992, com a determinant del dies a quo

d'aquestes obligacions; acó és, la data d'entrada en el Registre General de

l'Ajuntament será la que establisca el moment a partir del qual la factura obra en poder

de 1'administració, sense perjudici deis registres comptables que s'hagen de dur en la

Intervenció municipal.

3. Perqué hi haja lloc a l'inici del cómput de termini per a la meritació deis interessos, el

contractista haurá d'haver complit l'obligació de presentar la factura en el registre

administratiu corresponent, en temps i forma, en el termini de 30 dies des de la data de

l'entrega efectiva de les mercaderies o la prestació del servei (Reglament d'Obligacions

de Facturació, aprovat peí Reial Decret núm. 1619/2012).

Ais efectes de conformitat de la factura, es tindrá en compte el que estableix l'article

72.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques,

que assenyala que les factures han de contindre la firma del funcionan que acredite la



recepció, i el que estableixen les Bases d'Execució del Pressupost Municipal. Una

vegada conformada la factura, l'administració l'ha d'aprovar en el termini de 30 dies,

mitjancant la resolució o l'acord de l'órgan que tinga atribuida la competencia per al

reconeixement de l'obligació, segons el que estableixen les Bases d'Execució del

Pressupost. L'administració ha de pagar la factura en el termini de 30 dies des de la

seua aprovació.

4. En aquest informe s'inclouen les factures registrades d'entrada i anotades en el registre

informát'ic del departament d'lntervenció que no hagen sigut objecte de reconeixement

de l'obligació l'últim día del periode de referencia que corresponga durant els tres

mesos anteriors.

Donada robligatorietat de realitzar informes trimestrals, aquest informe s'emet per al

periode compres entre 01/07/2015 al 30/09/2015, ais efectes d'adaptar el periode

trimestral de l'informe amb el trimestre natural.

5. Quant a l'informe a emetre de conformitat amb el que preveu l'article 4 de la Llei

15/2010, conté els ¡ncompliments del termini de pagament sobre les obligacions

pendents de pagament. Únicament s'inclouen les obligacions aplicades en els capítols
2 i 6 (despeses corrents en béns i servéis i inversions) així com les despeses de

formació previstes en el capítol 1, perqué la Llei 15/2010 es refereix a les operacions

comerciáis, i aqüestes s'apliquen quasi exclusivament a aquests capítols. Per tant, no

s'inclouen en aquest informe ni despeses de personal, ni subvencions corrents ni de

capital, ni despeses financeres.

Aquest apartat de l'informe ha d'incloure les obligacions reconeguts pendents de

pagament en l'últim dia del periode de referencia que corresponga, relatives a factures

en qué s'incomplisca el termini de pagament.

6. Els informes trimestrals, referits a l'últim dia de cada trimestre natural, han de ser

remesos obligatóriament per cada corporació local i cada una de les entitats

dependents d'aquestes que tinguen la considerado d'administració pública segons la

normativa d'estabilitat pressupostária, i que figuren com a tal en l'lnventari d'Entitats del

Sector Públic Estatal.

7. Els informes s'han elaborat considerant la totalitat deis pagaments realitzats en cada

trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de

pagament al final d'aquest.

8. L'informe conté la informado següent:

Pagaments realitzats en el trimestre

Interessos de demora pagats en el trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

9. Determinado del periode legal de pagament i de la data d'inici. Amb Centrada en vigor

del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer de Mesures de Suport a l'Emprenedor i

d'Estlmul del Creixement i de la Creació d'Ocupació (a partir del 24 de febrer de 2013)

per a tots els contractes el termini de pagament será trenta dies següents a la data

d'aprovació deis certificáis d'obra o deis documents que acrediten la conformitat, acó

aquest des del Reconeixement de l'Obligació. En cas de no reconéixer l'obligado dins

del termini de 30 dies, l'Ajuntament de Burjassot haurá d'abonar al creditor a partir del

compliment de tal termini de trenta dies els interessos de demora, la quantitat fixa de

40 euros i aquells costos de cobrament degudament acreditats peí creditor que superen

els citats 40 euros.

10. Així mateix, a fi de lluitar contra la morositat en les operacions comerciáis, la Llei

14/2013, de suport ais emprenedors introdueix un nou art. 228 bis en el TRLCSP,

permetent un major control per part de les administracions publiques deis pagaments

que els contractistes adjudicataris han de fer ais subcontractistes.



V. Informe sobre el compliment deis terminis de pagament legalment previstos

a) Pagaments realltzats en el trimestre

Data de referencia:

30/09/2015

Capítol 2

Capítol 6

Altres pagaments per

operacions comerciáis

Pendents d'aplicar a

pressupost

TOTAL

Dins perfode legal de pagament

Nombre de

pagaments

756

5

761

Import total

1.114.846,83

105.721,80

1.220.568,63

Fora periode legal de pagament

Nombre de

pagaments

57

1

58

Import Total

79.855,31

11.759,75

91.615,06

b) Interessos de demora pagats en el periode

Data de referencia:

30/09/2015

Capítol 2

Capítol 6

TOTAL

Interessos de demora pagats en el perfode

Nombre de

pagaments

0

0

0

Import total interessos

0

0

0

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del

trimestre

Data de

referencia:

30/09/2015

Capítol 2

Capítol 6

Altres

pagaments per

operacions

comerciáis

Pendents

d'aplicar a

pressupost

TOTAL

Dins periode legal de pagament

Nre. de factures

dins del perfode

legal de

pagament

26

1

327

354

Import total

42.350,73

598,95

648.742,37

691.692,05

Fora periode legal de pagament

Nre. de factures

fora del periode

legal de

pagament

22

89

Import Total

25.991,03

849.680,94

875.671,97

NOTA: S'adjunta a aquest informe un annex amb una llista resum i una llista detallada de les factures

i obligacions espedficades en cada un deis quadres anteriors que suporten la informado

subministrada. La documentació annexa s'adapta a l'estructura establida peí Ministeri d'Economia i

Hisenda.



VI. Conseqüéncies de l'incompliment

En virtut del que estableix el TRLCSP, article 216 (apartat 4 modificat peí Reial Decret Llei

4/2013,de22defebrer):

4. ¡.'administrado tindrá ¡'obligado d'abonar el preu dins deis trenta dies següents a la data

d'aprovadó deis certificáis d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el que

disposa el contráete deis béns entregáis o servéis prestats, sense penudici del que estableix

l'article 222.4. Si es demorara, haurá d'abonar al contractista, a partir del compliment de tal

termini de trenta dies els interessos de demora i la 'mdemnització pels costos de cobrament en

els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre (...)

5. Si la demora en el pagament fóra superior a quatre mesos, el contractista podrá procedir, si

escau, a la suspensió del compliment del contráete, circumstáncia que haurá de comunicar a

¡'administrado amb un mes d'antelació, ais efectes del reconeixement deis drets que es puguen

derivar d'aquesta suspensió, en els termes establits en aquesta Uei.

6. Si la demora de ¡'administrado fóra superior a sis mesos, el contractista tindrá dret, així

mateix, a resoldre el contráete i al rescabalament deis perjudicis que li originen com a

conseqüéncia (termini modificat per la Llei 14/2013, de Suport ais Emprenedors).

7. Sense penudici del que estableixen les normes tributáries i de la Seguretat Social, els

abonaments a compte que pertoquen per l'execució del contráete, només podran ser

embargáis en els supósits següents:

a) Per al pagament deis salaris meritats peí personal del contractista en l'execució

del contráete i de les quotes socials derivades deis mateixos.

b) Per al pagament de les obligacions contretes peí contractista amb els

subcontractistes i subministradors referides a l'execució del contráete.

Segons el que estableix l'article 217 del TRLCSP:

Transcorregut el termini a qué es refereix l'article 216.4 d'aquesta Uei, els contractistes

podran reclamar per escrit a ¡'administrado contractant el compliment de ¡'obligado de

pagament i, si és el cas, deis interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un

mes, ¡'administrado no haguera contestat, s'entendrá reconegut el venciment del

termini de pagament i els interessats podran formular recurs contenciós administratiu

contra la inactivitat de ¡'administrado i sol-licitar com a mesura cautelar el pagament

immediat del deute. L'órgan judicial adoptará la mesura cautelar, llevat que

¡'Administrado acredite que no conconen les circumstáncies que justifiquen el

pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, i en este cas la

mesura cautelar es limitará a aquesta última. La sentencia condemnará en costes a

¡'administrado demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament.

Així mateix, l'article 8, apartat 1 de la Llei 3/2004, sobre "Indemnització per costos de

cobrament", modificat peí Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, estableix que:

1. Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una

quantitat fíxa de 40 euros, que s'afegirá, en tot cas i sense necessitat petició expressa,

al deute principal. A mes, el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització

per tots els costos de cobrament degudament acreditáis que naja patit a causa de la

demora d'aquest i que superen la quantitat indicada en el parágraf anterior.

Com es pot veure, les conseqüéncies de l'incompliment deis terminis legáis de pagament son

molt oneroses per a PAjuntament, i comporten tant l'abonament d'interessos de demora com la

possible indemnització per costos de cobrament, a mes d'entendre's reconegut el venciment del

termini de pagament si en cas de reclamado per escrit deis contractistes no es contesta en un

mes, els quals poden formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de

l'administració i sol-licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute, mesura que

s'adoptará llevat que l'administració acredite que no concorren les circumstáncies que



justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible; en

aquest cas, la mesura cautelar es limitará a aquesta última. Addicionalment, la sentencia

condemnara en costes ¡'administrado demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de

cobrament.

D'altra banda, la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat

Financera, en la disposició addicional primera, condicionava l'accés a mecanismes addicionals

de financament a l'adopció de mesures extraordináries d'ajust per a complir les obligacions de

pagament a proveídors. També la Llei 2/2012, de Pressupostos Generáis de l'Estat per a 2012,

en la disposició final primera, condicionava el fraccionament a 120 mensualitats del

reintegrament deis saldos deutors de les liquidacions de participado en tribuís de l'Estat de

2008 i 2009 per a les entitats locáis que incompliren els terminis de pagament imposats per la

Llei 3/2004 a l'aprovació d'un pía d'ajust i l'acceptació de la possible imposició del Ministeri

d'Hisenda i Administracions Publiques de condicions particulars d'ajust.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia, Accés a la Informado Pública i Bon

Govern, tipifica en l'article 28.k) com a infraccions molt greus en materia de gestió

economicopressupostária: Tincompliment de les obligacions de publicació o de

subministrament d'informació previstes en la normativa pressupostária i economicofinancera,

sempre que en aquest últim cas s'haguera formulat requeriment".

Finalment, cal afegir que el fet de realitzar sistemáticament despeses sense consignació

pressupostária, sense perjudici de la seua considerado com a despeses nuiles de pie dret, de

les responsabilitats que pot ocasionar, i de robligació de tramitar un reconeixement extrajudicial

de crédits per a imputar a l'exercici de cada any les despeses de l'exercici anterior, comporta

demorar extraordináriament el pagament d'aquestes factures, incrementant d'aquesta manera

el risc d'exigéncia de les indemnitzacions ja comentades, que es tradueixen en un gran

augment del cost deis servéis o subministraments contractats.

A fi d'evitar tot aixó, es recorda l'obligació de complir el que preveuen els preceptes següents:

Article 184 del TRLRHL: "1. La gestió del pressupost de despeses es realitzará en

les següents fases el contingut de les quals s'establirá reglamentáriament: a)

Autorització de la despesa; b) Disposició o compromís de despesa; c)

Reconeixement o liquidado de l'obligació; d) Ordenado de pagament."

- Article 185 del TRLRHL: "1. Dins de l'import deis crédits autoritzats en els

pressupostos correspondrá l'autorització i disposició de les despeses al president o

al Pie de l'entitat d'acord amb l'atribució de competéncies que establisca la

normativa vigent. 2. Correspondrá al president de la corporació el reconeixement i

liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment

adquirits."

Article 173 del TRLRHL: "5. No podran adquirir-se compromisos de despeses per

quantia superior a l'import deis crédits autoritzats en els estats de despeses, sent

nuls de pie dret els acords, resolucions i actes administratius que infringisquen

l'expressada norma, sense perjudici de les responsabilitats a qué hi haja lloc."

Vil. Elevació de Piriforme el Pie i remissió ais órgans competente

Sense perjudici de la seua presentado i debat en el Pie de la corporació local, aquest informe

s'ha de remetre, en tot cas, ais órgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a

l'órgan que, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, tinga atribuida la

tutela financera de les entitats locáis. Aquests órgans podran igualment requerir la remissió

deis esmentats informes.

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de

subministrament d'informació previstes en la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, recull en

l'article 16.7 aquests informes de morositat, entre les obligacions trimestrals de

subministrament d'informació, que s'han de remetre abans de l'últim dia del mes següent a la

finalització de cada trimestre de l'any. A aquests efectes aquesta interventora ha remes en



termini els informes trimestrals de morositat de I'IMCJB, del CEMEF, SLU, Consorci Pactem-

Nord i de l'Ajuntament de Burjassot, en data 26 d'octubre de 2015.

De tot aixó s'informa ais efectes oportuns, en compliment de la legislado vigent».

El Pie n'ha pres coneixement.

27. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM.
421/2015 D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT,
IMCJB, CEMEF SLU I CONSORCI PACTEM-NORD (EXP. 000067/2015-07)

Vista la proposta del delegat de l'Area, transcrita tot seguit:

Obligacions trimestrals LOEPSF Intervenció 30/09/2015

COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE

SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOEPSF,
DESPLEGADA PER L'ORDRE HAP/2105/2012

DADES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I ESTATS FINANCERS. TERCER
TRIMESTRE 2015.

I) NORMATIVA APLICABLE

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locáis (en avant, RDL 2/2004).

- RDL 500/1990, de 20 d'abril, peí qual es desplega el capítol 1r del títol VI de la Llei

39/1988.

Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura deis

pressupostos de les entitats locáis.

- Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat

Financera (LOEPSF).

- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, peí qual es desenvolupen les obligacions de

subministrament d'informació previstes en la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril,

d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera.

II) ANTECEDENTS DE FET

Vist que la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat

Financera (LOEPSF), regula el principi de transparencia com a base del funcionament de les

administracions publiques, i per a aixó és clau la rendido de comptes i el control de la gestió

pública per a contribuir a generar confianca en funcionament corréete del sector públic.

La importancia d'aquest principi ha portat el legislador a establir en l'article 6 de la LOEPSF

l'obligació de les administracions publiques de subministrar tota la informado necessária per al

compliment de les disposicions de l'esmentada Llei, i de les normes i deis acords adoptats per

a desplegar-la, així com garantir la coherencia de les normes i procediments comptables i la

integrítat deis sistemes de recopilado i tractament de les dades.

Ates que el desplegament reglamentan a qué es refereix l'avantdit article de LOEPSF l'ha

realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, a través de l'Ordre HAP/2105/2012,

d'1 d'octubre, i en concret, les obligacions trimestrals de subministrament d'informació están
recol lides en l'article 16.



Els articles 14 i 16 de l'Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament

d'informació de les comunitats autónomes i les corporacions locáis, van entrar en vigor N de

gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitoria única de l'Ordre.

Vist que l'article 4 de l'Ordre HAP 2105/2012 imposa la centralització del compliment de

l'obligació de remissió i recepció d'informació "En les corporacions locáis, la Intervenció o unitat

que exercisca les seues funcions."

Per tots els fets i fonaments de dret descrits, s'emet el següent

III) INFORME

Primer. Compliment de l'obligació de remissió d'informació

De conformitat amb el que regula l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desplegament

d'aquest realitzat per l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en concret amb el contingut deis

articles 4 i 16 de la mateixa ordre, aquesta interventora ha complit la seua obligació de remissió

de subministrament de la informado trimestral corresponent al tercer trimestre de 2015, en

temps i forma, abans del 28 d'octubre de 2015. Tota la informació requerida peí Ministeri

d'Hisenda i Administracions Publiques s'ha bolcat a través de la plataforma telemática

habilitada en l'Oficina Virtual de les Entitats Locáis (

httDs://serviciostelemat¡cos.minhap.Qov.es/TrimestralsA i s'adjunta justificant de la remissió en

l'annex d'aquest informe.

A aquests efectes es remet la informació de l'entitat local en termes consolidats, acó és:

l'Ajuntament, I'IMCJB, el Consorci Pactem-Nord i el CEMEF. La informació del Consorci

Pactem-Nord ha sigut degudament subministrada per la seua interventora; i en el cas del

CEMEF, SLU, peí gerent de la societat.

En l'article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia, Accés a la Informado

Pública i Bon Govern es tipifiquen com a infraccions molt greus determinades conductes

culpables que comporten la infracció en materia de gestió economicopressupostária, on és

rellevant, ais efectes d'aquest informe, l'assenyalada en la lletra k): "1'incompliment de les

obligacions de publicado o de subministrament d'informació previstes en la normativa

pressupostária i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas se n'haguera formulat

requerimenf.

Segon. Justificado de l'informe i coneixement peí Pie

Per a subministrar la informació requerida corresponent al tercer trimestre de 2015, i a pesar

que la normativa no exigeix de manera específica l'elaboració d'un informe ni el seu posterior

tractament, aquesta Intervenció considera necessária l'elaboració d'aquest informe, que

resumeix la informació boleada, els principáis criteris d'estimació seguits, i que conté les

conclusions sobre les previsions de compliment o d'incompliment al tancament de l'exercici

pressupostari deis objectius d'estabilitat pressupostária, de deute públie o de la regla de

despesa.

Cal destacar que la mateixa plataforma telemática habilitada per al bolcat de la informació

expressa en l'apartat 4, Tancament de l'informe d'avaluació i firma", la necessitat de traslladar

al Pie de la corporació el resultat de l'informe d'avaluació. El capítol IV de la LOEPSF regula les

mesures preventives, correctives i coercitives que el govern, a proposta del ministeri podria

imposar a les entitats locáis si detectara un risc d'incompliment deis objectius d'estabilitat

pressupostária, de deute públie o de la regla de despesa al tancament de l'exercici, i les

limitacions pressupostáries futures que aixó generaría.

D'altra banda, aprofundint en la necessitat de donar compte al Pie, el Reial Decret 1463/2007,

de 2 de novembre, que desplega la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressupostária, establia en

l'article 16.2 l'obligatorietat d'emetre un informe d'lntervenció de compliment de l'objectiu
d'estabilitat i donar compte al Pie en els supósits d'expedients de modificació de crédits. En

l'actualitat, després de l'entrada en vigor de la LOEPSF i l'ordre ministerial de desenvolupament

sobre les obligacions de subministrament d'informació, segons contestació emesa per la

Subdirecció General d'Estudis i Financament de les Entitats Locáis a pregunta de Cosirtal

Network, la verificació del compliment deis objectius d'estabilitat i de la regla de despesa no és

requisit previ necessari per a l'aprovació deis expedients de modificació, sino que procedeix
l'actualització trimestral de l'informe d'intervenció de compliment deis objectius a qué es refereix



l'Ordre HAP2105/2012. Cálcul del qual es pot derivar de manera preceptiva l'elaboració d'un

Pía Economicofinancer per incompliment d'objectius.

Per tot aixó, es considera necessarí traslladar a l'Alcaldia aquest informe, perqué l'eleve al Pie

de la corporació a fi que en prenga coneixement i ais efectes oportuns.

Tercer. Contingut de la informació

La informació a subministrar per a complir l'obligació de remissió és part del que conté l'article

16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i s'ha materialitzat en els formularis dissenyats per

la Subdirecció General d'Estudis i Financament d'Entitats Locáis, formalitzats a través de

rOficina Virtual abans citada, que arreplegant la informació detallada en l'article.

IV) CONCLUSIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ

El compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária en l'administració local s'avalua a partir

de la consolidació deis pressupostos de la mateixa administració i de les seues entitats

dependents incloses en l'article 2.1 LOEPSF. Aquesta avaluació correspon a Porgan interventor

de l'entitat local, el qual es troba amb la dificultat de determinar la capacitat/necessitat

financament d'aquelles entitats classificades, segons els criteris del SEC 95, en el sector de les

administracions publiques.

L'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF modificat recentment per la LO 9/2013, de 20 de

desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector Públic, defineix el concepte de

sostenibilitat financera en els termes següents:

Article 4 Principi de sostenibilitat financera.

1. Les actuacions de les administracions publiques i la resta de subjectes compresos

en l'ámbit d'aplicació d'aquesta Uei estaran subjectes al principi de sostenibilitat

financera.

2. S'entendrá per sostenibilitat financera la capacitat per a fínangar compromisos de

despesa presents i futurs dins deis limits de déficit, deute públic i morositat de deute

comercial confonve al que estableix aquesta Uei, la normativa sobre morositat i en la

nonvativa europea. S'entén que hi ha sostenibilitat del deute comercial, quan el periode

mitjá de pagament ais proveidors no supere el termini máxim previst en la normativa

sobre morositat.

(Aquest precepte deriva del previst en l'art. 32 de la Llei 2/2011, de 4 de mar?, d'Economia

Sostenible)

Amb les dades d'execució pressupostária existents a 30 de setembre de 2015, i amb els

cálculs realitzats sobre la base d'aquelles, l'execució del pressupost consolidat de l'entitat local,

els seus organismes autonoms i els ens dependents que presten servéis o produeixen béns no

financats majoritáriament amb ingressos comerciáis que s'inclouen en el Pressupost General

de l'exercici 2015 dona els següents resultáis

No compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostária, i es calcula una necessitat de

finangament en termes consolidats al final del tercer trimestre de 2015 en la

quantitat de -322.509,13€, desglossada per entitats com segueix:

AJUNTAMENT -289.163,88€ (necessitat de finangament)

CEMEF, SLU 74.739,54€ (capacitat de finangament)

IMCJB -46.341,80 € (necessitat finangament)

C. PACTEM-NORD -61.742,99 € (necessitat finangament)

El nivell de deute viu és de 23.511.949,89€.



Per tant, l'Ajuntament ha de continuar a fi d'aconseguir la senda de l'equilibri i estabilitat

pressupostária que, en tot cas, haurá de verificar-se amb la liquidado de l'exercici 2015».

El Pie n'ha pres coneixement.

28. RENDES I EXACCIONS. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT
POPULAR RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA DATA DE CÁRREC DE COBRAMENT
DE LES QUOTES DEL SISTEMA DE PAGAMENTS FRACCIONATS DE REBUTS DE

VENCIMENT PERIÓDIC. (SEPP) (EXP. 000553/2015-08)

Per unanimitat deis assistents s'acorda retirar aquest punt de l'orde del dia que va ser

dictaminat desfavorablement per la Comissió Informativa d'Hisenda de 19 de novembre del

2015.

29. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE TRESORERIA DE GESTIÓ
PRESSUPOSTÁRIA I DESTINACIÓ DEL SUPERÁVIT PRESSUPOSTARI DE 2014 A LA
REDUCCIÓ DEL NIVELL D'ENDEUTAMENT (EXP. 000555/2015-08)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«Informe de Tresoreria

Assumpte: Gestió pressupostária i destinado del superávit pressupostari de 2014 a la reducció

del nivell d'endeutament

La funcionaría que subscriu, i fa ús de les facultats establides en els articles 194 i següents del

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora

d'Hisendes Locáis, i restant normativa d'aplicació, emet l'informe següent:

NORMES D'APLICACIÓ

• Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat

Financera per a les Corporacions Locáis (d'ara endavant LOEPSF), modificada per la

Llei Orgánica 4/2012, de 28 de setembre.

• Llei Orgánica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector

Públic.

• Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, peí qual s'aprova el text refós de la

Llei General d'Estabilitat Pressupostária.

• Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, peí qual s'aprova el reglament de

desenvolupament de la Llei d'Estabilitat Pressupostária, en la seua aplicado a les

Entitats Locáis (Reglament).

• Reglament (EC) núm. 223/96, de 25 de juny de 1996, sobre el Sistema Europeu de

Comptes Nacions i Regionals (SEC 95)

• RD Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí que aprova el text refós de la Llei Reguladora

de les Hisendes Locáis.

• Acord del Consell de Ministres peí qual es fixen els objectius d'estabilitat pressupostária

i de deute públic per al conjunt d'administracions publiques i de cada un deis seus

subsectors per al període 2015-2017 i el límit de la despesa no financera del

pressupost de l'Estat per al 2015.

FONAMENTS JURÍDICS

Primer. La Llei Orgánica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial en el

Sector Públic, va modificar el contingut de l'article 32 de la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril,

d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera (d'ara endavant LOEPSF), reguladora de

la destinació del superávit pressupostari en els termes següents:

1. En el cas que la liquidado pressupostária se situé en superávit, aquest es destinará,

en el cas de l'Estat, comunitats autónomes, i corporacions locáis, a reduir el nivell

d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fóra inferior a

l'import del superávit a destinar a la reducció de deute.



2. En el cas de la Seguretat Social, el superávit s'aplicará prioritáriament al Fons de

Reserva, amb la finalitat d'atendre a les necessitats futures del sistema.

3. A efectes del que preveu aquest article s'entén per superávit la capacitat de

financament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic a

efectes del procediment de déficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.

Com a contrapunt a aquesta norma, la DA 6a LOEPSF, estableix una serie de regles especiáis

per a la destinado del superávit pressupostari:

1. S'aplicará el que disposen els apartáis següents d'aquesta disposició addicional a les

corporacions locáis en qué concórreguen aqüestes dues circumstáncies:

a) Complisquen o no superen els límits que fixe la legislado reguladora de les hisendes

locáis en materia d'autorització d'operacions d'endeutament.

b) Que presente en l'exercici anterior simultániament superávit en termes de comptabilitat

nacional i romanent de tresorería positiu per a despeses generáis, una vegada

descomptat l'efecte de les mesures especiáis de financament que s'instrumenten en el

marc de la disposició addicional primera d'aquesta Llei.

2. L'any 2015, ais efectes de l'aplicació de l'article 32, relatiu a la destinado del superávit

pressupostari, es tindrá en compte el següent:

a) Les corporacions locáis hauran de destinar, en primer lloc, el superávit en comptabilitat

nacional o, si fóra menor, el romanent de tresorería per a despeses generáis a atendré

les obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzats a 31 de desembre de

l'exercici anterior en el compte "Creditors per operacions pendents d'aplicar a

pressupost", o equivalents en els termes establits en la normativa comptable i

pressupostária que resulta d'aplicació, i a cancel-lar, amb posterioritat, la resta

d'obligacions pendents de pagament amb proveídors, comptabilitzades i aplicades a

tancament de l'exercici anterior.

b) En el cas que, ateses les obligacions esmentades en la (letra a) anterior, l'import

assenyalat en la Metra a) anterior es mantinguera amb signe positiu i la corporació local

optara a l'aplicació del que disposa la I letra c) següent, s'haurá de destinar, com a

mínim, el percentatge d'aquest saldo per a amortitzar operacions d'endeutament que

estiguen vigents que siguen necessáries perqué la corporació local no incórrega en

déficit en termes de comptabilitat nacional en tal exercici 2015.

c) Si complit el que disposen les lletres a) i b) anteriors la corporació local tinguera un

saldo positiu de l'import assenyalat en la Metra a), aquest es podrá destinar a financar

inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta siga financerament

sostenible. A aquests efectes la Llei determinará tant els requisits formáis com els

parámetres que permeten qualificar una inversió com financerament sostenible, per al

que es valorará especialment la seua contribució al creixement económic a llarg

termini.

Per a aplicar el que preveu el parágraf anterior, a mes será necessari que el període mitjá de

pagament ais proveídors de la corporació local, d'acord amb les dades publicades, no supere el

termini máxim de pagament previst en la normativa sobre morositat.

3. Excepcionalment, les corporacions locáis que en l'exercici 2013 complisquen amb el que

preveu l'apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l'exercici 2012, i que a mes,

en l'exercici 2013 complisquen amb el que preveu l'apartat 1, podran aplicar l'any 2013 el

superávit en comptabilitat nacional o, si fóra menor, el romanent de tresoreria per a despeses

generáis resultant de la liquidació de 2012, d'acord amb les normes contingudes en l'apartat 2

anterior, si així ho decideixen per acord del seu órgan de govern.

4. L'import de la despesa feta, d'acord amb el que preveu els apartats dos i tres d'aquesta

disposició no es considerará com a despesa computable a efectes de l'aplicació de la norma de

despesa definida en l'article 12.



5. En relació amb exercicis posteriora al 2014, mitjancant una llei de pressupostos generáis de

l'Estat es podrá habilitar, atenent a la conjuntura económica, la prórroga del termini d'aplicació

previst en aquest article.

Segon. Article 52 TRLHL. La concertado o modificado de qualsevol operacions s'haurá

d'acordar amb un informe previ de la Intervenció en qué s'analitzará, especialment, la capacitat

de l'entitat local per a fer front, en el temps, a les obligacions que d'aquelles es deriven per a

aquesta.

Els presidents de les corporacions locáis podran concertar les operacions de crédit a llarg

termini previstes en el pressupost, l'import acumulat del qual, dins de cada exercici económic,

no supere el 10% deis recursos de carácter ordinari previst en tal pressupost. La concertado de

les operacions de crédit a curt termini li correspondran quan l'import acumulat de les operacions

vives d'aquesta naturalesa, inclosa la nova operació, no supere el 15% deis recursos corrents

liquidats en l'exercici anterior.

Una vegada superats tais límits, l'aprovació correspondrá al Pie de la corporació local.

Article 53 Operacions de crédit a llarg termini: régim d'autorilzació.

1. No es podran concertar noves operacions de crédit a llarg termini, incloent-hi les operacions

que modifiquen les condicions contractuals o afegisquen garanties addicionals amb

intermediado de tercers o sense, ni concedir avals, ni substituir operacions de crédit

concertades amb anterioritat per part de les entitats locáis els seus organismes autónoms i els

ens i societats mercantils dependents, que presten servéis o produísquen béns que no es

financen majoritáriament amb ingressos de mercat sense amb l'autorització previa deis órgans

competents del Ministeri d'Hisenda o, en el cas d'operacions denominades en euros que es

realitzen dins de l'espai territorial deis paísos pertanyents a la Unió Europea i amb entitats

financeres residents en algún de tais paísos, de la comunitat autónoma a qué l'entitat local

pertanya que tinga atribuida en el seu Estatut competencia en la materia, quan deis estats

financers que reflectisquen la liquidació deis pressupostos, els resultats corrents i els resultats

de l'activitat ordinaria de l'últim exercici, es deduísca un estalvi net negatiu.

A aquests efectes s'entendrá per estalvi net de les entitats locáis i els seus organismes

autónoms de carácter administratiu la diferencia entre els drets liquidats pels capítols un a cinc,

ambdós inclusivament, de l'estat d'ingressos, i de les obligacions reconegudes pels capítols un,

dos i quatre de l'estat de despeses, minorada en l'import d'una anualitat teórica d'amortització

de l'operació projectada i de cada un deis préstecs i empréstits propis i avalats a tercers

pendents de reembossament.

L'import de l'anualitat teórica d'amortització, de cada un deis préstecs a llarg termini concertáis i

deis avalats per la corporació pendent de reembossament, així com la de l'operació projectada,

es determinará en tot cas, en termes constants, incloent-hi els interessos i la quota anual

d'amortització, siga quina siga la modalitat i condicions de cada operació.

Es considera estalvi net en els organismes autónoms de carácter comercial, industrial, financer

o análeg els resultats corrents de l'exercici i, en les societats mercantils locáis els resultats de

l'activitat ordinaria, exclosos els interessos de préstecs o empréstits, en ambdós casos, i

minorats en una anualitat teórica d'amortització, tal com es defineix en el parágraf anterior,

igualment en ambdós casos.

En l'estalvi net no s'inclouran les obligacions reconegudes, derivades de modificacions de

crédits, que hagen sigut financades amb romanent líquid de tresoreria.

No s'inclouran en el cálcul de les anualitats teóriques, les operacions de crédit garantides amb

hipoteques sobre béns immobles, en proporció a la part del préstec afectat per la dita garantía

(...)



Quan l'estalvi net siga de signe negatiu, el Pie de la respectiva corporació haurá d'aprovar un

pía de sanejament financer per a aplicar en un termini no superior a tres anys, en qué s'adopten

mesures de gestió, tributáries, financeres i pressupostáries que permeten com a mínim ajustar

a zero l'estalvi net negatiu de l'entitat, organisme autónom o societat mercantil. Aquest pía

haurá de ser presentat conjuntament amb la sol-licitud de l'autorització corresponent.

2. Caldrá una autorització deis órgans esmentats en l'apartat 1 anterior, les operacions de

crédit a llarg termini de qualsevol naturalesa, indos el risc deduít deis avals, quan el volum total

del capital viu de les operacions de crédit vigents a curt i llarg termini, incloent l'import de

l'operació projectada, excedisca del 110% deis ingressos corrents liquidats o meritats en

l'exercici immediatament anterior o, si no n'hi ha, en el precedent a aquest últim quan el cómput

haja de fer-se en el primer semestre de l'any i no s'haja liquidat el pressupost corresponent a

aquest, segons les xifres deduídes deis estats comptables consolidáis de les entitats

esmentades en l'apartat 1 d'aquest article.

El cálcul del percentatge regulat en el parágraf anterior es fará considerant les operacions de

crédit vigents, tant a curt com a llarg termini, valorades amb els mateixos criteris utilitzats per a

la seua inclusió en el balanc. El risc derivat deis avals es computará aplicant el mateix criteri

anterior a l'operació avalada.

3. No será necessária la presentado del pía de sanejament financer a qué es refereix l'apartat 1

anterior en el cas d'autorització d'operacions de crédit que tinguen com a finalitat la substitució

d'operacions de crédit a llarg termini concertades amb anterioritat, en la forma prevista per la

llei, a fi de disminuir la cárrega financera o el risc de les dites operacions, respecte a les

obligacions derivades d'aquells pendents de venciment (...)

9. Les Liéis de Pressupostos Generáis de l'Estat podran, anualment, fixar límits d'accés al

crédit de les entitats locáis quan es donen circumstáncies que conjunturalment puguen

aconsellar tal mesura per raons de política económica general.

Tercer. DA setantena setena LPGE 2015 (Llei 36/2014) refinancament d'operacions de crédit i

régim d'endeutament aplicable a entitats dependents o vinculades a entitats locáis.

1. Com a excepció al que disposa la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27

de desembre, de Pressupostos Generáis de l'Estat per a l'any 2013, s'autoritza la formalització

d'operacions de refinancament d'operacions de crédit a llarg termini concertades amb

anterioritat a Centrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, peí qual es

determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de

financament per al pagament ais provéi'dors de les entitats locáis, sempre que tinguen com a

finalitat la disminució de la cárrega financera, l'ampliació del període d'amortització o el risc

d'aquestes operacions, respecte a les obligacions derivades deis pendents de venciment.

En les anteriors operacions es podran incloure les formalitzades en aplicació del Reial Decret

Llei 5/2009, de 24 d'abril, de Mesures Extraordináries i Urgents per a facilitar a les Entitats

Locáis el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autónoms. No es

podran incloure en la citada refinancament les operacions formalitzades en aplicació deis

articles 177 i 193 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat per Reial

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc.

Per a la formalització de les operacions de refinancament citades será necessarí l'adopció d'un

acord de l'órgan competent de la corporació local, amb els requisits de quorum i votacions

establits en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local. (...)

CONCLUSIÓ DE L'INFORME

De l'análisi de l'lnforme d'lntervenció núm. 127/2015, en el seu apartat 6é, es dedueix l'aplicació

de l'article 32 LOEPYSF i, en conseqüéncies, el superávit contemplat, si s'escau, en la



liquidació del pressupost 2014 ha de destinar-se íntegrament a la reducció de l'endeutament

(Capítol IX del Pressupost de Despeses).

La liquidació del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Burjassot de l'exercici 2014 presenta

un superávit pressupostari o capacitat de finangament de 477.938,08 €.

Aquesta xifra determina l'import máxim de l'amortització extraordinaria del deute viu a fer.

Sobre aquesta base i analitzats els distint présteos vigents en l'apartat relatiu a l'amortització

anticipada d'aquests, ha d'analitzar-se quina és l'opció mes avantatjosa i basar-se en l'estalvi

generat en cada un deis présteos vigents d'aquesta Entitat Local.

En el cas deis contractes de présteos formalitzats amb les entitats creditícies DEXIA i BBVA

teñen un cost de cancel-lacio amb el que es descarten de la partida en l'análisi a fer.

En el cas de Bankia, el descart es fa peí diferencial del préstec que és de 0,6% molt per davall

que la resta deis contractes formalitzats.

El préstec ICO del RD Llei 4/2012, actualment regulat peí Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de

desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera de les Comunitats Autónomes i les Entitats

Locáis va establir entre altres mesures, en les seues disposicions addicionals setena i octava,

el tipus d'interés en el 0% anual fins al venciment del primer període d'interés fins al 2016, així

com carencia quant ais venciments de principal durant l'exercici 2015 d'operacions

formalitzades a carree del FFPP 2 i ampliació en un any del termini de duració d'aquestes.

Per tant, les opcions a analitzar es limiten ais présteos formalitzats amb el Banc Santander.

DEXIA

BBVA

BANKIA

BANC

SANTANDER

5MM

BANC

SANTANDER

1,2MM

NOMINAL

5.403.604,9

8

2.956.589,8

2

9.132.147,0

4

5.184.902,1

2

1.233.000,0

0

Cost

estimat

actual

1.014.129,9

9

445.558,08

255.533,51

203.507,31

19.849,31

Cost

estimat

després de

cancel lacio

478 mils

913.477,39

322.638,19

239.281,86

188.162,98

0,00

Estalvis

100.652,60

122.919,89

16.251,65

15.344,33

19.849,31

Cost de la

cancel-lacio

99.459,78

272.368,13

0,00

0,00

Estalvi (+) Major

despesa (-)

1.192,82 €

-149.448,24

16.251,65

15.344,33

19.849,31

Com s'aprecia, l'opció mes avantatjosa és la cancel-lacio anticipada en el préstec formalitzat

amb el Banc de Santander de nominal d'1.233.000,00 €, amb un deute viu de 251.379,10 € que

suposa un estalvi de 19.849,31 €. I la cancel-lacio parcial anticipada en el préstec formalitzat

amb el Banc de Santander de nominal 5.184.902,12 €, per un import de 226.558,98 €, que

suposa un estalvi de 15.344,33 €.

Vistes les anteriors consideracions, es proposa a l'órgan competent l'adopció del següent

ACUERDO

Primer. Procedir a l'amortització anticipada deis següents présteos, a carree del superávit

pressupostari de la liquidació de l'exercici 2014:

NOMINAL
Cost

estimat

Cost

estimat
Estalvis

Cost de la

cancel-lacio

Estalvi (+) Major

despesa (-)



BANC

SANTANDER

5MM

BANC

SANTANDER

1.2MM

5.184.902,1

2

1.233.000,0

0

actual

203.507,31

19.849,31

després de

cancel-lacio

478 mils

188.162,98

0,00

15.344,33

19.849,31

0,00 15.344,33

19.849,31

Segon. Donar compte al Departament d'lntervenció, a la Comissió Informativa d'H¡senda i al

Pie de l'expedient, ais efectes oportuns».

El Pie n'ha pres coneixement.

IGUALTAT I DESENVOLUPAMENT LOCAL

30. PROMOCIÓ ECONÓMICA. MOCIÓ PARTIT POPULAR PER A LA REALITZACIÓ D'UN
PLA D'IGUALTAT (EXP. 000042/2015-05.60.01)

Vista la proposta del delegat de l'Area, que es transcríu a continuació:

«Sonia Casaus Lara, portaveu del grup municipal del Partit Popular, a l'empara de l'article 97

del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis; presenta

per al seu debat i aprovació, si escau, peí Pie de la Corporació de la següent:

MOCIÓ

A l'ajuntament de Burjassot les polítiques locáis dirigides a la consecució de la igualtat efectiva

de dones i hómens están encomanades a l'área d'lgualtat I Desenvolupament Local, que

compta actualment amb Espai dona, des d'on es presten servéis d'atenció, formado,

assisténcia, etc a la dona, sobretot, des de la perspectiva de la prevenció de la violencia de

genere.

No obstant aixó, des del Partit Popular entenem que és necessari ampliar i intensificar els

esforcos per a ¡ntroduir el principi d'igualtat de genere en totes les polítiques de l'administració

local en els seus diversos nivells, de manera transversal.

El Pía d'lgualtat Municipal és una ferramenta fonamental de politiques de genere, el propósit de

la qual és atacar les distintes dimensions de la discriminado i desigualtat de genere, i que

contempla un conjunt d'actuacions per a aconseguir una igualtat real i efectiva entre dones i

hómens. No sois les dones son beneficiarles del pía, els beneficis que poden derivar-se de la

seua aplicado han de revertir al conjunt de la societat.

Un Pía Municipal d'lgualtat té sentit per ser el municipi el marc per excelléncia de la

convivencia de dones i hómens, i ¡'administrado local la instancia mes próxima a les

necessitats, interessos i inquietuds de la ciutadania.

Aquest Pía ha de tindre carácter transversal a totes les árees de l'Ajuntament i posar de

manifest que la igualtat no és competencia només d'una área, sino que és un principi i un

convenciment que travessa la política municipal. Ha d'anar dirigit per tant, al personal de

l'Ajuntament, ja que les seues accions teñen incidencia en la població en general, i a la

població en generalment i especialment a les dones i tindre en compte les seues particularitats i

la seua major vulnerabilitat en circumstáncies adverses.

Perqué un Pía Municipal d'lgualtat tinga una acollida real i siga entes com propi per la

ciutadania, ha de comptar amb la cooperació i participado del nombre mes gran de membres
d'aquesta.



Des del Partit Popular entenem que el Pía d'lgualtat Municipal deu incloure una fase de

diagnóstic, un pía d'intervenció, i un pía de seguiment i avaluació. A mes, és important que un

pía municipal d'igualtat tinga en compte diferents árees on intervindre: ocupació, educació,

cultura, conciliació laboral, qualitat democrática, etc.

Per tot aixó, el grup municipal del Partit Popular de Burjassot, proposa al Pie l'aprovació del

següent

ACORD

Primer. Instar l'equip de govern municipal a que pose en marxa un pía d'igualtat municipal:

• Que establisca, almenys, una fase de diagnóstic, un pía d'intervenció, i un pía de

seguiment i avaluació.

• Que el pía d'intervenció reculla diferents árees: ocupació, educació, cultura, conciliació

laboral, qualitat democrática, etc.

• Transversal: De carácter intern (Ajuntament, Cemef, IMCJB) i extern (ciutadania en

general).

• Participatiu: que compte amb la participado activa en la seua confecció i

desenvolupament del Fórum de participado per la igualtat, representants sindicáis

municipals i el consell de participado ciutadana.

Segon. Traslladar la moció al teixit associatiu del municipi, i procedir a la seua difusió en els

mitjans de comunicació municipal».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup PP, Sonia Casaus explica breument el contingut de la seua moció.

Peí grup Compromis, Lluna Arias manifesta que en el mes de febrer de 2015, i com
s'acostava el dia 8 de mar?, Dia Internacional de la Dona Treballadora, es va presentar una

moció firmada per tots el grups polítics per a evitar caure en el partidisme o en l'intent de traure

rendiment a temes com el de la violencia de genere. Després de ser aprovada per unanimitat

es van iniciar els trámits per a la contractació i l'inici del Pía d'lgualtat pero per qüestions legáis i

per la proximitat de les eleccions locáis, es va paralitzar fins a la presa de possessió de la nova

Corporació, per recomanació del secretan. En el mes de setembre d'enguany la regidoría

d'Espai Dona, junt amb les técniques responsables del servei, per motius pressupostaris, es

veuen obligades a destinar els diners del Pía d'lgualtat a cobrir l'aportació al Programa Irene de

l'lnstitut Nacional de la Dona. Que s'ha de tindre en compte que quedaven tres mesos per a

acabar l'any i que en arribar el 2016 no sois es rebria la subvenció de l'lnstitut d'uns 8.000

euros sino que també es comptaria amb el nou pressupost municipal. A l'octubre de 2015 vaig

prendre possessió com a regidora de Polítiques d'lgualtat i les técniques d'Espai Dona em van

informar de tots aquests trámits a nivell pressupostari i es decideix que a data 1 de gener de

2016 s'iniciará la contractació per a fer el Pía d'lgualtat. Que ara el Partit Popular presenta una

moció perqué s'inicie una faena que ja está comencada i ho fa sense haver-se dirigit

préviament ni a la regidoría de Polítiques d'lgualtat ni a Espai Dona per a interessar-se pels

trámíts fets respecte d'aixó. Per aixó, aquesta actuació del Partit Popular no té cap lógica i per

tant no li donaran suport.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que el seu grup tampoc abonará aquesta moció

perqué com ja ha dit la companya de Compromís, aquest és un procediment que es va iniciar ja

a febrer amb una moció. Que el 18 de maig va haver-hi una proposta de l'alcalde perqué

s'iniciará el Pía d'lgualtat. El 25 de maíg es va fer el reconeixement de crédít i a setembre hi

havia tot un expedíent complet. Que amb les eleccions peí mig i que, com ha dit la companya,

per problemes pressupostaris no s'ha pogut implantar enguany i s'ha hagut de posposar per a

contractar P1 de gener. Que insisteix a la resta de grups polítics que, per favor, no presenten

mocions instant a l'equíp de govern a inicíatives que ja s'estan executant i al seu torn insta a

l'alcalde a que no done accés en les comissions informatives i al Pie a aqüestes mocions

polítiques que tracten sobre assumptes que ja están en marxa en l'Ajuntament.



Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que la voluntat del Partit Popular és que es faga un Pía

d'lgualtat i no els importa que logotip es pose en la moció. Que l'área de Benestar Social ha de

tindre la seua continuí'tat estiga la regidora que estiga de responsable. Que en l'expedient

consta que el 12 de maig ja es tenia decidit el procés de selecció per a la contractació de la

primera fase del Pía d'lgualtat, que és la fase de diagnóstic previ, o siga, s'anaven a pagar

7.000 euros per la fase de diagnóstic i per a aixó es van rebre tres ofertes de tres empreses

externes. Que per motius pressupostaris no es va fer el dia 12 de maig, pero segons un

document que se li ha facilitat per part de la regidoría, es va final¡tzar, d'acord amb directrius

polítiques, tal expedient de contractació. Que el Partit Popular está en tot el seu dret de

demanar que es faga un Pía Municipal d'lgualtat complet, amb totes les seues fases.

Peí grup Compromís, Lluna Arias contesta que si es va contractar només la primera fase va

ser perqué no volien lligar-se durant tot el procés a una sola empresa sense saber com

treballava. Que no cal que la portaveu del Partit Popular repetisca sempre el mateix, ja se li ha

dit que s'está treballant des d'Espai Dona. Que és evident que tots els expedients s'inicien per

una qüestió política. Que se'ls ha recordat el contingut de la moció que van votar a favor en el

mes de febrer, se'ls ha facilitat una copia de tot l'expedient on han vist que efectivament

s'estava treballant en aquest tema, se'ls ha proposat que retiren la moció i no entenen que no

és qüestió de posar un logo o un altre i és mes, potser el que volen és compensar la barbaritat

de proposta electoral del mes de maig on pretenien eliminar Espai Dona i crear Espai

Persona?, o és que volen eixir en premsa com els que encapgalen la lluita per la igualtat a

Burjassot En tot cas, cap d'aquestes maniobres fará que l'éxit del Pía d'lgualtat Municipal

recaiga sobre el Partit Popular de Burjassot i si sobre l'equip técnic d'Espai Dona que ho está

treballant directament durant un any, almenys no ho faran amb el vot d'aquest equip de govern.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per tretze vots a favor (8 PSOE i 4 Compromís, i 1

Totes), quatre vots en contra (4 PP) i quatre abstencions (2 C's i 2 EUPV) acorda aprovar, el

dictamen desfavorable de la Comissió Informativa d'lgualtat i Desenvolupament Local, de 19 de

novembre del 2015, i per tant, rebutjar la moció del grup municipal del Partit Popular

anteriorment transcrita.

31. PROMOCIÓ ECONÓMICA. MOCIÓ CONJUNTA PSOE; COMPROMÍS, PARTIT
PUPULAR, CIUDADANOS, ESQUERRA UNIDA I TOTS AMB BURJASSOT SOBRE LA

REPULSA A TOTES LES MANIFESTACIONS DE VIOLENCIA DE GENERE (EXP.
000043/2015-05.60.01)

Vista la proposta del delegat de I'Área, que es transcríu a continuado:

«Manuel Lozano Relaño, portaveu del grup Socialista; Emili Altur Mena, portaveu del grup

Compromís per Burjassot; Sonia Casaus Lara, portaveu del grup Partit Popular; Tatiana

Sanchís Romeu, portaveu del grup Ciudadanos-C's; J. Alberto López Camarilles, portaveu del

grup Esquerra Unida i Adrián Juste Agulló, portaveu del grup Totes amb Burjassot de

conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de

novembre, peí qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les

entitats locáis, desitja sotmetre a la considerado del Pie, per al seu debat i aprovació, si escau,

la següent

MOCIÓ

Davant del seguit de morts violentes i altres gravíssims delictes contra dones i menors, que han

tingut lloc en el nostre país, especialment, durant aquest estiu i aqüestes ultimes setmanes,

l'Ajuntament de Burjassot vol manifestar la seua repulsa mes ferma i la seua solidaritat amb els

filis i filies de les victimes i amb les seues famílies, així com amb aquelles altres que han sigut

assassinades en enguany i en moments anteriors.

Volem fer un crida al Govern d'Espanya i a les administracions autonómiques i locáis perqué

redoblen els seus esforcos per previndre aquests fets i donar suport a les victimes, i que

mostren, al mateix temps, el seu total menyspreu cap ais maltractadors, que han de sentir el

rebuig social per la seua actitud masclista i delictiva.



Cada cas conegut ha de ser ates de manera ¡mmediata, i proporcionar tots els recursos

possibles i adequats a la situado de cada dona i deis seus filis i filies, si els teñen.

De la mateixa manera, volem també demanar a l'Administració de Justicia la major atenció i

sensibiiitat cap aquest fenomen, a fi de donar mes empara a les dones i aconseguir que un

nombre mes gran denuncien la situació que pateixen.

Sollicitem fermesa en el castic deis maltractadors, que no teñen cabuda en una societat

democrática i avancada.

De manera particular, l'Ajuntament de Burjassot vol manifestar que és conscient que els filis i

filies de les mares victimes están en l'epicentre del fenomen i pateixen directament el seu

impacte, i és, ben sovint, l'instrument per al mes brutal deis xantatges i venjances.

Per aixó, destaquem la importancia que xiquets i xiquetes visquen en un entorn segur allunyat
de l'abús i del maltractament.

Animem a qualsevol persona que conega d'un cas de violencia de genere que ho faja saber a

l'administració mes próxima per a saber, immediatament, qué és el que convé fer i protegir

eficacment a les dones parant, d'una vegada per sempre, aquesta espiral de violencia que no

cessa.

Volem retre homenatge també a les victimes indirectes de la violencia de genere, aquelles

amigues, germans, germanes, pares, mares, que van patir la brutalitat d'una violencia que

també vol acabar amb la solidaritat i el suport a les victimes.

Espanya és un exemple per a la comunitat internacional en la seua lluita contra aquest

problema terrible. Hem de continuar avancant en la completa eliminació i, per a aixó, fa falta de

la collaboració de tota la ciutadania.

Tots i totes des de les nostres respectives comeses personáis, familiars o professionals hem de

comprometre'ns en aquesta tasca. Per aixó, demanem a tots els poders de l'Estat i a la societat

aquest compromís i aquesta collaboració que, tenim la completa seguretat, obtindrem per a la

total desaparició de la violencia de genere.

Per tant, proposem següents

ACORDS

Primer. Aquest Ajuntament recorda sentidament i dolorosament totes les dones assassinades

per violencia de genere i expressa els seus condols a les seues famílies i amistats.

Segon. Així mateix, manifesta la seua repulsa a totes les manifestacions de la dita violencia,

redobla el seu compromís amb les victimes i declara la tolerancia zero amb els maltractadors.

Tercer. Facilitar a través deis mitjans públics de qué disposa l'Ajuntament de Burjassot tota

aquella informació/campanyes dirigits a la prevenció, orientació i conscienciació de les

desigualtats entre hómens i dones i de la violencia masclista».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Compromís, Lluna Arias manifesta que vol donar les grades per haver acceptat el

canvi d'aquest punt en l'orde del dia ja que demá és 25 de novembre, Dia Internacional Contra

la Violencia de Genere, i no seria lógic que aquest punt es quedara sense poder tractar en

aquest pie perqué no tindria lógica tractar-ho al mes següent. A continuació, exposa breument

el contingut de la seua moció i dona lectura de la Declaració Institucional.



Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar en els termes exactes la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de

Promoció Económica de 19 de novembre del 2015.

SERVÉIS MUNICIPALS

32. SERVÉIS MUNICIPALS. MOCIÓ D'EUPV PER A INSTAR LA MILLORA DEL PARC DE
L'ESTACIÓ DE CANTERERIA (EXP. 000268/2015-04.04.02)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:

«J. Antonio López Camarilles, portaveu del grup municipal d'EU a l'Ajuntament de Burjassot, en

nom i representado d'aquest i a l'empara del que estableix la formativa aplicable eleva al Pie

de la Corporació per al seu debat la següent

MOCIÓ

Desgraciadament, Burjassot no compta amb molts espais per a la práctica gratuita d'esports.

Som conscients que l'extensió del nostre municipi complica l'oferta esportiva de forma

descentralizada, com seria desitjable. No obstant aixó, considerem que es poden optimitzar les

installacions queja tenim. Junt amb Testado de Cantereria hi ha un pare de térra que disposa

de dues porteries de futbol-sala, una pista de petanca, bañes i una estructura a cobrir que, en

el seu moment, va haver de tindre la missió de donar ombra.

Si es planta nova vegetació i es col-loquen enfiladisses en l'estructura perqué donen ombra; es

pavimenta, pinta i cobreix amb xarxes un espai del pare per a formar un xicotet camp de futbol-

sala; i es col-loquen canastres de basquetbol, els veíns i veínes d'aquesta zona guanyarien un

espai esportiu i millorarien considerablement la seua qualitat de vida.

Per aixó, proposem els següents

ACORDS

Únic. Instar l'alcalde de Burjassot a la realització de les millores següents:

1. Adequar la vegetació del pare enfront de l'estació de Cantereria per a tindre espais

amb ombra.

2. Col-locar canastres de basquetbol, pavimentar i pintar el sol del pare de manera

que s'habilite una pista de futbol-sala i una altra de básquet.

3. Installar xarxes al voltant de les pistes per a evitar accidents per pérdues de

balons».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que vol demanar disculpes per la seua falta de

fe perqué pensava que no arribaría a tractar-se aquesta moció. Vol aclarir que es tracta del

pare que hi ha enfront de Testado del metro de Testado de Cantereria. A continuació, explica

breument el contingut de la seua moció.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que vol donar Tenhorabona a EU perqué per fi s'ha

pogut tractar aquesta moció i que per descomptat li donaran suport. Que li agradaría instar

l'alcalde perqué si fa aqüestes reformes també es tinga en compte a les persones

discapacitades que per desgracia no teñen moltes installacions adequades ais pares.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup pensa que aquesta és una bona

proposta, que en el seu programa electoral portaven Tadequació de Tespai perqué amb pocs

recursos se li pot traure molt de profit i que a mes, té un doble benefici ja que és on

habitualment fa gimnástica el collegi de la Nativitat i d'aquesta manera se li dota de major
seguretat.



Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que ja li ha transmés al portaveu d'EU el que s'ha

pensat per a aquest pare. En primer lloc, necessita una primera fase de jardinería vertical

perqué necessita zones d'ombra i després instal lacions esportives. EU proposa dues zones

esportives ben diferenciades, fet que suposa una despesa d'uns 83.900 euros i encara que és

una despesa important es va a tractar de dur a terme encara que siga a través d'una subvenció

i també s'está valorant la instal-lacio de pistes esportives prefabricades que valen 18.000 euros

i teñen molta durabilitat. En referencia al que ha comentat el company de Totes, no sois en el

pare de Cantereria sino en altres pares, sobretot en l'Eixereta i en La Granja, s'estan

pressupostant jocs adaptats per a discapacitats, el que ocorre és que l'oferta és limitada i

excessivament cara, per aixó s'estan veient diferents ofertes. Que en una primera fase es vol

intentar posar alguns en els pares de major concurrencia com son l'Eixereta i La Granja, pero

que per descomptat s'está en aixó perqué hi ha un compromís d'aquest equip de govern amb el

tema deis pares.

Peí grup EUPV, J. Alberto López manifesta que agraeix l'aclariment del regidor de Servéis

Municipals i qualsevol millora que es faja en aquest pare com son les zones d'ombra i

especialment la seguretat per a evitar accidents.

L'alcalde manifesta que s'alegra que s'haja pogut tractar aquesta moció i sobretot dir que hi ha

una qüestió que és fonamental en tots els pares i és que amb el temps i l'ús es deterioren, per

aixó requereixen d'algunes actuacions i m¡llores i en aixó s'está treballant.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes

la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de

Servéis Municipals de 22 d'octubre del 2015.

33. SERVÉIS MUNICIPALS. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL DE TOTS AMB BURJASSOT
SOBRE PROHIBICIÓ DEL GLIFOSFAT I PRODUCTES SEMBLANTS EN TOT TIPUS DE
LLOCS PÚBLICS DEL MUNICIPI (EXP. 000312/2015-04.04.02)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuació:

«Adrián Juste Agulló, portaveu del grup municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament de

Burjassot, a l'empara de qué disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i

Régim Juridic deis Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari,

presenten al Plenari per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent

MOCIÓ

En els últims anys, i de manera creixent, les empreses contractades per les institucions peí

manteniment de llocs públics com pares, jardins, carreteres, centres educatius i fins i tot espais

naturals, utilitzen herbicides que teñen efectes tóxics sobre la salut i el medi ambient, tal com

demostren desenes d'estudis. Aquests verins s'apliquen ¡ndiscriminadament, sovint sense

complir les mínimes condicions tecniques exigibles, amb les úniques precaucions d'alertar

posteriorment del seu ús mitjangant cartells i dotar ais treballadors i treballadores d'equips de

protecció individual, de vegades, fins i tot, insuficients o malament utilitzats.

Cal destacar d'entre ells sobretot el glifosat, component actiu del Roundup i altres marques

comerciáis. Aquest producte, que s'ha demostrat ser causant de seriosos danys a la salut i al

medi ambient, moltes vegades s'aboca en zones d'ús infantil (jardins de pares, entrades de

collegis, etc.), en carreteres i autopistes, al costat de jardins i finques privades, o al costat de

vianants que no están dotats d'equips de protecció. A concentracions mes baixes que les

recomanades per al seu ús en agricultura, el glifosat interfereix en el funcionament hormonal de

céllules humanes, afecta a les céllules de la placenta, així com a les embrionáries. També

provoca naixements prematurs i avortaments, mieloma múltiple i limfoma Hodgkin (dos tipus de

cáncer), i danya I'ADN de les céllules. A mes, s'ha comprovat que aquest ús contamina i danya

els cultius ecológics, els Hits d'aigües pluvials i provoca danys ais ruses a causa del sobrevolé

de les abelles en zones polvoritzades amb aquest producte.



La Directiva marc per a un ús sostenible deis plaguicides, aprovada peí Parlament Europeu el

21 d'octubre de 2009, té com a objectiu la reducció deis riscos i efectes de l'ús de plaguicides

en la salut humana i el medí ambient així com el foment de l'ús de la gestió integrada de

plagues i de plantejaments o técniques com les alternatives d'índole no química. En el seu

Capítol IV (adíeles 11 i 12) s'arreplega el següent: Els Estats memores, tenint en compte tant

les mesures apropiades per a la protecció del mitjá aquátic i l'aigua potable, com els requisits

necessarís d'higiene, salut pública i biodiversitat, i els resultáis de les avaluacions de rísc

pertinents, vetlaran perqué es minimitza o prohibisca l'ús de plaguicides en les següents zones

especifiques: al llarg de les carreteras [...], ais espais utilitzats peí públie en general, o per

grups vulnerables, com els pares, jardins públics, camps d'esports i árees d'esbarjo, recintes

escolars i espais propers ais centres d'assisténcia sanitaria.

Per tot agó, i entenem la importancia de l'assumpció del principi de precaució en un aspecte

que pot afectar a la salut de la ciutadania i del territori, i davant la possibilitat de l'ús d'altres

practiques mes saludables per a l'eliminació de males herbes, proposem al Pie de la

Corporació municipal els següents

ACORDS

Primer. Conscients deis efectes negatius que el citat producte (glifosat) comporta per a la salut

pública, afectant o podent afectar tant a les persones com al territori en la forma en qué hem

descrit anteriorment, i prenent com a referencia les directives europees que recomanen l'ús

d'altres mitjans mes saludables per a l'eliminació de males herbes, el Pie de l'Ajuntament de

Burjassot acorda prohibir l'ús del glifosat i productes similars en tot tipus de llocs públics del

municipi, i substituir aquests productes per métodes mecánics i/o térmics no contaminants, que

no danyen la salut ni el medi ambient

Segon. A aquest efecte, aquest Ajuntament acorda donar trasllat d'aquesta moció a la

Diputado Provincial de Valencia i a Conselleria, conscient que aquests organismes poden

tindre part de les competéncies en materia de conservado en carreteres, així com en

conservado i millora del paisatge, per a sollicitar-li la retirada de l'ús d'aquest tipus de

productes, en general en tot el territori valencia, i particularment en l'ámbit que abasta aquest

municipi.

Tercer. Aquest Ajuntament acorda així mateix donar trasllat al Les Corts i ais grups

parlamentaris, així com al govern de la Generalitat Valenciana a l'efecte de que hi haja

constancia oficial d'aquesta iniciativa.

Quart. Així mateix, l'Ajuntament de Burjassot d'acorda remetre un copia deis anteriors acords i

convidar la resta d'Ajuntaments de la provincia de Valencia a afegir-se a aquesta iniciativa».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que aquesta moció també estava retardada per

l'anterior pie i agraeix que es puga debatre hui. A continuació, explica breument el contingut de

la seua moció.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que el seu grup votará a favor de la moció encara

que acó és una cosa que ja s'está fent i com prova procedeix a llegir el següent correu

electrónic, de 19 d'octubre, de la persona que gestiona tots els productes químics en la brigada

contestant a una de les empreses subministradores, i que diu: Bona vesprada, en buscar la

fitxa de l'herbicida, el principi actiu és el glifosat 36% i no tenim permés el seu ús així que ens

veiem en l'obligació de cancel-lar la comanda que realitzem i en el cas queja haja sigut enviat

no l'arreplegarem el producte perqué ¡'empresa de transport ho torne a l'orígen, lamentem les

molésties". Que de totes maneres cal tindre en compte que en ciencia, perqué qualsevol cosa

s'assumisca es necessiten milers d'articles que en la seua immensa majoria diguen el mateix i

que els tres estudis que s'han fet han resultat inútils. Que encara que també és cert que hi ha

altres productes, que a hores d'ara no teñen una rumorologia al voltant sobre la seua toxicitat,
per descomptat davant del dubte l'Ajuntament ho retira.



Finalitzat el torn d'intervencions. el Pie, per unanimitat, acorda aprovar. en els termes exactes

la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de

Servéis Municipals de 22 d'octubre del 2015.

Nota del secretan: Havent-se tractat 33 deis 35 punts que formen l'orde del dia i sent les 00:00

hores, l'alcalde dona per finalitzada la sessió en aplicado del principi d'unitat d'acte que regeix

en la celebrado de totes les sessions, segons el qual, les sessions han d'acabar el mateix dia

del seu comencament (article 87 del ROF).

El secretar!

L'alcalde

Vist i plan
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