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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la ciutat de Burjassot, en la data i a l'hora indicades, es reuneixen a la Sala de Plens d'aquest
Ajuntament els regidors susdits, davall la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per
a celebrar la sessió ordinaria del Pie, en primera convocatoria. Hi actúa com a secretan el qui
ho és de la corporació.
Una vegada comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir válidament el Pie,
l'alcalde declara oberta la sessió i, a continuado, comenca a tractar els assumptes que
componen l'ordre del dia.

ASSUMPTES TRACTATS
SECRETARIA

1.

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

Havent donat compte de l'esborrany d'acta de la sessió núm. 19, de data 15 de desembre del
2015, es van produir les intervencions següents:

Peí grup C's, David Sánchez manifesta que vol fer unes correccions en les pagines 30 i 31 de
l'esborrany d'acta, quan es va tractar una moció del Partit Socialista sobre l'adhesió a la
proposta presentada peí sindicat de la Policía Local FSP-UGT PV, sobre la reserva de places a
militars.
Que en la seua segona intervenció i després de revisar el vídeo, va parlar sobre la Llei 8/2006
de Tropa i Marinería, específicament de l'article 20.2, no de l'artícle 20 com diu en l'acta. Que
va llegir l'article encara que no s'haja fet constar en l'acta i que ara el llegirá novament: "El
Ministeri de Defensa promourá acords de col-laborado amb les administracions autonómiques i
locáis perqué en les convocatóries d'accés a les Policies Autonómiques i Locáis es reserven
places per ais militars professionals de tropa i marinería amb mes de cinc anys de servéis, aixl
com per a incentivar la posada en práctica del que preveu l'apartat anterior". Que acó és el que
diu la llei i el que va dir en el Pie, per aixó li agradaría que constara en acta ja que aquest és el
motiu peí qual van votar en contra de la moció perqué anava en contra d'una llei estatal.
Que en la següent intervenció del portaveu Socialista, diu en l'acta que li va dir que tenia una

versió antiga de la Llei, encara que en el Pie va basar la seua argumentado en que l'article
20.6 no existeix, cosa que no consta en l'acta i li agradaría que constara aquest aclariment ja
que ha de quedar de manifest que el Sr. Lozano es va equivocar o va mentir deliberadament ja
que es va referir clarament a l'article 20.2, un article que segueix vigent igual que seguía vigent
el día del Pie, és a dir que la seua versió de la llei no era antiga sino la correcta.
L'alcalde manifesta que en qualsevol cas, i com está convencut que el portaveu Socialista en
cap cas ha mentit deliberadament, li demana al secretari deixar l'aprovació de l'acta sobre la
taula, que es revise novament la gravació i es transcriga exactament el que es va dir.
Per assentiment de tots els regidors, el Pie acorda deixar sobre la taula aquest assumpte».

2.

SECRETARIA. CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS (EXP. 000094/201500)

No ni ha correspondencia ni publicacions legáis per a donar compte en aquesta sessió.

3.

.

SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIAPRESIDÉNCIA 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 resolucíons dictades per l'Alcaldía i pels
regidors delegats d'árees en materia de la seua competencia des del núm. 3383, del
16/11/2015, al núm. 3591, de data 30/11/2015, ambdues inclusivament, i els acords de la Junta
de Govern Local núm. 33 i 34 del 16 i 25 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 5.02 PROPOSICIÓ DE MODIFICACIÓ DEL RÉGIM DE DEDICACIÓ
DELS REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL (EXP. 000086/2015-00)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:
«Amb motiu de la nova composició de la Corporació sorgida després de les eleccions locáis
celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, i una vegada constituít l'Ajuntament el 13 de juny
de 2015, correspon a l'alcalde proposar el nombre de membres de la Corporació que exerciran
els seus carrees amb dedicació parcial de conformitat amb el que estableix radíele 75.2 i 5 i
concordants de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de Régim Local (LRBRL) i
l'article 13.4 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, peí qual s'aprova el ROF.

De conformitat amb el que estableix l'article 75.2 de la LRBRL, els regidors que exercisquen els
seus carrees amb dedicació parcial per a fer funcions de presidencia, vicepresidéncia o
ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requerisquen, percebran
retribucions peí temps de dedicació efectiva a aqüestes funcions, i en aquest cas serán
igualment donades d'alta en el Régim General de la Seguretat Social en tal concepte i la
Corporació assumirá les quotes empresarials que corresponga (...). Les dites retribucions no
hauran de superar en cap cas els límits que es fixen, si s'escau, en les Liéis de Pressupostos
Generáis de l'Estat. En els acords plenaris de determinació deis carrees que comporten
aquesta dedicació parcial i de les seues retribucions, s'haurá de contindre el régim de la
dedicació mínima necessária per a la percepció de les dites retribucions.
Segons l'article 75.5 de la LRBRL, correspon al Pie, a proposta de l'alcalde, aprovar el nombre
de regidors que exerciran el seu carree amb dedicació parcial i a l'alcalde determinar els
regidors que ostentaran aquesta dedicació.
El Pie, en sessió de 22 de juny del 2015, va modificar la proposta inicial de l'alcalde i va aprovar
finalment que el nombre de regidors que exerciran el seu carree amb dedicació parcial serán
els següents:
Grup politic

Regidors
amb
Régim de dedicació
dedicació parcial

PSOE

2

Al 50% cada una

Partit Popular

1

Al 50%

Compromis

1

Al 50%

Ciudadanos

2

Al 50% cada una

EUPV

1

Al 50%

Totes
TOTAL regidors

7

Amb data 24-06-2015, núm. 20150011605, Emili Altur Mena, portaveu del grup politic municipal
Compromis sol-licita, per al seu grup, que es modifique aquest acord sobre el nombre de
regidors amb dedicació exclusiva (que era d'1 per al seu grup) i l'adoptat també peí Pie el 2206-2015, sobre el nombre de regidors amb dedicació parcial (que era de 0'5 per al seu grup)
perqué a partir de l'1 de julio) de 2015 no ni naja cap regidor de Compromis amb dedicació
exclusiva i en canvi, a partir d'aquesta data, els regidors del seu grup amb dedicació parcial
passen de 0'5 a 2 regidors, cada un d'ells amb una dedicació del 75%.
Aquesta proposta va ser aprovada peí Pie en sessió de 30-06-2015, i va quedar com s'indica a
continuació:
Grup politic

Regidors
amb
dedicació parcial

Régim de dedicació

PSOE

2

Al 50% cada una

Partit Popular

1

Al 50%

Compromis

2

Al 75% cada un

Ciudadanos

2

Al 50% cada una

EUPV

Al 50%

1

Totes
TOTAL regidora

8

Posteriorment, s'han sol-licitat les modificacions següents:
1a. Amb data 09-09-2015, núm. 20150015735, Emili Altur Mena, portaveu del grup polític
municipal Compromls sol-licita, per al seu grup, que es modifique aquest acord del Pie de 3006-2015, sobre el nombre de regidors amb dedicado exclusiva (que era de 0 per al seu grup) i
l'adoptat també peí Pie el 30-06-2015, sobre el nombre de regidors amb dedicado parcial (que
era de 2, al 75% cada un d'ells) perqué des de l'1 d'octubre de 2015 ni naja un regidor de
Compromls amb dedicado exclusiva i, des d'aquesta data, els regidors del seu grup amb
dedicado parcial passen de 2 a 1 regidor, amb una dedicado del 50%.

2a. Amb data 21-09-2015, núm. 2015016370, J. Alberto López Camarines, portaveu d'EUPV,
manifesta que en l'actualitat té una dedicado exclusiva (amb efectes económics des del 13-062015) i sol-licita que s'hi modifique perqué en compte de tindre una dedicado exclusiva del
100% passe a tindre una dedicado parcial del 90% peí fet que té previst tornar a fer
col-laboracions periodístiques i comunicacions audiovisuals sense que aixó afecte la seua
representado política.
Aqüestes peticions van ser aprovades peí Pie en sessió de 28-09-2015, i van quedar com a
continuado s'indica:

Grup polític

Regidors

amb

dedicado parcial

Régim de dedicació

PSOE

2

Partit Popular

1

Al 50% cada una
Al 50%

m

Al 50%

Compromís
Ciutadans

2

Al 50% cada una

EUPV

2(")

Al 90% i 50%

Totes
TOTAL regidors

8

(*) Fins al 30 de setembre de 2015 el nombre de regidors de Compromis amb dedicació parcial
era de dos (2) al 75% cada un d'ells. Des de P1 d'octubre de 2015 passará a tindre'n un (1) al
50%.

(**) Fins al 30 de setembre del 2015 el nombre de regidors d'EUPV amb dedicació parcial era
d'un (1) al 50%. Des de l'1 d'octubre de 2015 passará a tindre'n dos (2), un al 90% i un altre al
50%.
Amb posterioritat, per atendré les peticions formulades directament a l'Alcaldia pels portaveus
deis grups polítics municipals del Partit Popular i de Ciudadanos en qué sol-licitaven que, sense
augmentar el nombre de regidors amb dedicació parcial deis seus respectius grups,
s'incrementara la dedicació un 25% a cada un d'ells.

Vist que una vegada que el Pie aprove aquesta modificado, correspon a l'alcalde, a través
d'una resolució, determinar els regidors a qui se'ls augmentará la seua dedicació parcial, per al
que préviament es tramitará un expedient de modificació de crédits.
Per tot aixó, propose al Pie, l'adopció del següent
ACORD

Primer. Incrementar, ais grups polítics municipals del Partit Popular i de Ciudadanos, el régim
de dedicació deis seus regidors que exerceixen el seu carree amb dedicació parcial segons el
detall següent:

Grup politic

Regidors
amb
dedicació parcial

Régim de dedicació

PSOE

2

Partit Popular

1

Al 75%

Compromís

1

Al 50%

Ciudadanos

2

EUPV

2

Al 75% ¡ 50%
Al 90% i 50%

Totes
TOTAL regidors

—

Al 50% cada una

—

8

Segon. Per resollido de l'Alcaldia es determinará els membres de l'Ajuntament que faran les
seues funcions en régim de dedicació parcial.

Tercer. Donar d'alta a aquests regidors en el Régim General de la Seguretat Social i assumir
l'Ajuntament el pagament de les quotes empresarials que corresponga.
Quart. Publicar aquest acord en el BOP, en el Tauler d'anuncis de la Corporació i en el Portal
de Transparencia.
Cinqué. Per a l'efectivitat d'aquest acord es tramitará un expedient de modificado de crédits».
Obert el tom d'intervencions, es produeixen les següents:
El secretan informa que aquest assumpte, establit en l'article 97.2 i 82.3 del RD 2068/11086,
de 28 de novembre peí qual s'aprova el ROF, el Pie abans d'entrar a debatre'l, per unanimitat,
es va acordar la seua inclusió en l'orde del dia.
Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup votará en contra perqué no está
d'acord en com s'han fet aqüestes modificacions. Que el que ha ocorregut és que se'ls ha llevat
un 0,25% ais assessors, tant al Partit Popular com a Ciudadanos, per a donar un assessor mes
a Compromis al 0,50% i facilitar, en teoría, un nou treball com a socis de govern. Que acó és el
que es va aprovar en el Pie anterior pero sense entrar en el tema deis assessors, no li agrada
que es lleven aquests percentatges al PP i a C's i es compense a ells atorgant-los mes
alliberaments, és a dir, mes diners de les arques publiques que equival a una dedicació parcial
que suposa uns 20.000 euros mes que hauran de pagar la gent de Burjassot a l'any. Que no
vol entrar en si Compromís necessita o no un assessor mes pero, per qué no s'han distríbu'ít els
percentatges entre els partits de l'equip de govern? Per qué s'han de llevar assessors a PP i
C's per sorpresa i després arreglar l'assumpte pujant les despeses a retribucions a polltics? De
veritat no hi havia una altra manera? Que en definitiva el seu grup no pot donar el seu suport i
no perqué s'estiga en contra que es compense aquesta qüestió al PP i a C's, sino perqué no
están d'acord amb la forma de portar aquest tema des del principi, ja que en definitiva s'ha pujat
la despesa en assessors.
L'alcalde manifesta que el que en un principi és un acord inicial entre totes les forces
polítiques, i governa el Partit Socialista com una sola forca política, és evident que després,

quan entra una altra forca política, la responsabilitat de govern requereix de majors recursos.
Que aquest Ajuntament no está al llmit de dedicacions, ni tan sois s'acosta i per tant, Túnica
cosa que s'ha fet és un ajust en el nombre d'assessors, peí fet que no es poden fer
modificacions i per a no perjudicar les altres formacions polítiques se'ls ha incrementat un
0,25% la dedicació parcial, per tant no pot compartir l'opinió del company de Totes.

Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís i 2
C's), un vot en contra (1 Totes) i dues abstencions (2 EUPV), acorda aprovar, en els termes
exactes la proposta anteriorment transcrita.

GOVERNACIÓ
5.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUSDADANOS PER

A LA REORDENACIÓ DELS RECURSOS MUNICIPALS I LA UNIFICACIÓ DE
SERVÉIS EN LA COMARCA (EXP. 000027/2015-01)

Vista la proposta del delegat de l'Área, que es transcriu a continuado:
«Tatiana
Sanchis
Romeu,
portaveu
del
grup
municipal
Ciudadanos-C's
Burjassot
(qrup.ciudadanos-cs@avto-buriassot.es) en l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que
disposa el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis,
presenta al Pie de l'Ajuntament de Burjassot aquesta moció per al seu debat i aprovació, si
escau, d'acord amb la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En l'actualitat hi ha una situado d'infrafinangament a la Comunitat Valenciana. Mentre
s'aconsegueix canviar aquest plantejament, ens veiem obligats a gestionar fons que resulten
clarament insuficients, sobretot en Tactual situado de crisi económica. Acó ha portat a anteriors
governs a retallades en servéis que podien resultar básics per ais ciutadans, al no poder
mantindre'ls.
No obstant, mentrestant i a pesar d'aquesta situado, moltes administracions publiques teñen
estructures administratives innecessáríes que incorren en despeses supérflues o que suposen

duplicitats. És preceptiu que les retallades afecten el menys possible ais ciutadans, per aixó cal
barallar noves formules amb qué redistribuir els recursos i optar per la seua major eficiencia.
Per aixó, una de les receptes és la d'unificar o mancomunar recursos entre ajuntaments de la
mateixa comarca, i així generar economies d'escala que ens permeten abaratir-los. No es
tracta de fusionar ajuntaments, sino de gestionar en comú peí major interés deis ciutadans.

És per aixó peí que el grup municipal Ciudadanos en l'Ajuntament de Burjassot proposa
l'adopció peí Pie del Consistori deis següents
ACORDS

Primer. Que l'Ajuntament de Burjassot audite tots els seus recursos i despeses, i elimine
aquells que resulten superflus o duplicitats

Segon. Que l'Ajuntament de Burjassot es pose en contacte amb els ajuntaments mes próxims
de la comarca de I'Horta Nord amb la intenció d'unificar els servéis municipals (traure a concurs
públic conjuntament servéis) i generen economies d'escala que permeten estalvis en les
despeses sense per aixó afectar els ciutadans.

Tercer. L'Ajuntament de Burjassot procedeix a traslladar del present acord a les Corts i la
Generalitat, instant-les a eliminar estructures administratives supérflues d'ámbit comarcal,
provincial i autonómic, que generen despeses innecessáríes.

Quart. Que l'Ajuntament de Burjassot trallade aquest acord al Congrés deis Diputats, i al
Govern de la nació, i inste a l'eliminadó de privilegis fiscals i a un nou sistema de repartiment
pressupostari on prime el respecte ais servéis básics i la igualtat de tots els espanyols».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup C's, Tatiana Sanchis explica breument el contingut de la seua moció.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup ja ha parlat amb el secretan i
presenta una esmena in voce a la moció. A continuació, llig l'esmena.

Obert el torn d'intervencions sobre l'esmena, es produeixen les següents:
Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup sempre agraeix que es milloren les
mocions. Que en l'informe del secretan consta que a l'hora de mancomunar s'ha d'aprovar per
unanimitat i per acord plenari, amb la qual cosa no hi hauria cap problema ja que tots els
municipis estarien d'acord. Que a mes, és beneficios per a la ciutadania, per aixó el seu grup
está d'acord amb l'esmena.

Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que l'esmena feta peí company de Totes li pareix
oportuna perqué va un poc en la línia del que seria la propia moció, per la qual cosa el seu grup
votará a favor de l'esmena. Que si s'aprova l'esmena se suposa que el grup Totes canviará el
sentit del seu vot respecte a la moció final. Que des de Compromís sempre s'ha mantingut una
posició de transparencia, afavorint la comarcalització de servéis. Que evidentment, en una
moció que comenca demanant l'auditoria de tots el recursos i despeses, eliminant el superflu,
poc mes es pot dir si no que el concepte de "superflu" pot crear debat polític perqué el que per
a algún partít pot ser superflu pot ser que per a un altre no no siga. Que la mancomunitat no
s'ha d'aprovar per unanimitat pero si per majoria absoluta. Que es va demanar a Ciutadans que
s'afegira, i aixl ha sigut, que quan s'inste a efectes d'eliminar estructures administratives
supérflues d'ámbit comarcal, provincial i autonómic, s'afegira també d'ámbit estatal ja que és
l'Estat el principal deutor i no els municipis i comunitats. Que evidentment, en l'últim punt afigen
que respecte a la capacitat de la despesa i reordenació deis recursos de cada municipi, cal
tindre un respecte ais estatuts d'autonomia, que son la máxima norma autonómica dins de

l'ámbit jurídic de l'Estat Espanyol. Que el seu grup votará a favor de l'esmena i a favor de la
moció final amb aqueixa addició.
(.'Alcalde manifesta que compartint l'esperit del que es planteja, demanaria que, al marge que
el que es planteja, que el Secretan fera un informe respecte a qué conseqüéncies tindria
l'aprovació d'aquesta esmena, perqué no té ciar fins que punt s'implica l'Ajuntament a l'hora de
mancomunar servéis, com s'ha de fer si és amb municipis menors de 20.000 habitants etc., per
la qual cosa s'hauria de deixar sobre la taula l'esmena o bé condicionar la seua aprovacio a
aquest informe del Secretan.
Peí grup Compromís Emili Altur manifesta que entén la postura de l'alcalde perqué en

l'origen aquesta moció es va retardar per a incorporar a la mateixa un informe del Secretan de
legalitat pero com el company de Totes el que fa és afegir un punt nou que no modifica la
propia moció, considera que es pot votar la moció sabent que queda condicionada l'esmena a
l'informe de legalitat del Secretan i en el següent pie, si l'esmena és legal, s'aprova. Que fer-ho
d'una altra manera suposa un greuge comparatiu al grup de Ciutadans perqué han patit un
retard en la tramitado de la propia moció per una qüestió de legalitat. Que si el company de

Totes haguera fet abans aquesta aportado, ara podría haver-ho aprovat tot junt.
L'alcalde manifesta que efectivament el plantejament és que si Ciutadans vol mantindre la
moció es tractará sola i es deixará l'esmena sobre la taula per a tractar en el próxim pie amb
l'informe pertinent.

Per assentiment de la totalitat de regidors, el Pie, per unanimitat, acorda deixar sobre la taula
l'esmena presentada peí grup municipal Totes a la moció de Ciutadans.
Obert el torn d'intervencions sobre el fons de la moció presentada per Ciutadans, es van
produir les següents:

Peí grup EUPV, J. Alberto López manifesta que el seu grup votará en contra d'aquesta moció
perqué, encara que están d'acord amb l'assumpte de mancomunar servéis, entenen que

aquesta moció desprén un missatge perillos, perqué durant décades les institucions publiques
han patit atacs económics i d'imatge i pensen que una moció que parla d'eliminar servéis amb
duplicitat o despeses supérflues pot Nanear el mateix missatge que está llancant la Llei de
Racionalització Local perqué al cap i a la fi son els mateixos arguments. Que entenen que
respecte a les despeses supérflues, un gestor está obligat a eliminar-los i eliminar duplicitats és
molt relatiu perqué ja s'ha vist que potser un servei que és complementan a nivell local, des de
la Generalitat o qualsevol altra institució superior, es pot entendre que ja es fan les mateixes
funcions i llavors pot ser una excusa per a llevar servéis o privatitzar-los.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que quant a la moció, el Partit Popular té molt ciar que
no está a favor del tancament deis servéis i no entenen que per a suprimir despeses caiga
tancar, perqué en aquesta comarca quasi la meitat deis municipis son de menys de 20.000
habitants. Que si que están a favor de l'autonomia local i que siga l'Ajuntament la primera
institució on acudisca la població per a atendré les seues necessitats i que els servéis que es
presten es continúen prestant per l'Ajuntament. Que una altra cosa és com evitar despeses

supérflues, que és mes o menys el que s'especifica en la moció i en l'esmena del company de
Totes, ¡ amb el que el Partit Popular está a favor. Que no entén perqué fa falta un informe
juridic per a aprovar l'esmena de Totes, és una voluntat política que es podía haver votat

perfectament i el seu grup l'hauria votat a favor. Que en definitiva el Partit Popular donará
suport aquesta moció i ja es veurá com es va a poder desenvolupar aquesta proposta. Que per
part del seu grup hi ha algunes propostes com l'estudi de les mancomunitats que ja existeixen i
mancomunar, per exemple, el servei de recollida de fem.
Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que com ja ha dit el portaveu de I'EU, aquesta no
és una nova proposta, és molt antiga, quasi com la legislado amb qué treballa Ciutadans,
perqué acó ja es ve fent des de fa 20 anys. Que el seu grup votará a favor per cortesía, perqué
aquesta proposta naix morta o parcialment morta ja que les competéncies per a mancomunar
son de la Diputació de Valencia, que té la capacitat de mancomunar municipis amb menys de
20.000 habitants i acó el que fa és limitar ais municipis de l'entom que son mancomunables,
com Paterna, Mislata, Monteada i Alboraia. Que ja hi ha mancomunitats amb qué aquest
municipi está subscrit, fonamentalment en servéis d'ocupació, servéis socials, en mobilitat amb
el tema de les bicicletes i ara es va a mancomunar amb l'Ajuntament de Valencia el servei antic
de tramvies i autobusos. Que també es pot mancomunar altres servéis, pero per exemple el de
recollída de fem que ha plantejat la portaveu del Partit Popular, només es podría efectuar amb
municipis confrontants amb el que es limita al municipi de Paterna.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que l'opinió del seu grup respecte a la moció, va en
línia amb el que ha manifestat el portaveu d'EU, per l'ambigüitat de la moció que pot suposar
privatitzar o centralitzar servéis o la seua desaparició, per aixó s'havia proposat l'esmena. Que
en una altra ocasions s'han proposat esmenes in voce i mai es paralitzaven per culpa deis
informes, per aixó opina com la portaveu del Partit Popular, que és una qüestió política. Que el
seu grup votará a favor si de verítat es va a considerar l'esmena, lamenta no haver-la tingut
abans, demana disculpes i espera que estiga per al próxim pie.
Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que no es pretén tancar ni eliminar municipis ni
servéis sino unificar perqué siguen mes económics i que beneficie mes la ciutadania. Que no
volen retallar ni privatitzar i com els municipis han d'estar d'acord per majoria absoluta, no hi
haurá cap problema. Respecte al portaveu del Partit Socialista, e li ha de dir que si vol es pot
fer campanya política pero no crega necessari traure com fa Ciutadans la seua política.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta al company de Totes que amb el tema deis
informes cal ser prou escrupulosos. Que en les mocions, només es demanen els informes
exclusivament quan es tracta de temes locáis perqué cada acte que emana del pie teñen una
repercussió legal i directa en el municipi. Moltes vegades no s'és conscient que quan s'alca el
brac per a votar es té una gran responsabilitat, per aixó les decisions han d'estar avalades de
manera técnica. Que per a aixó, per a complir escrupolosament la legalitat, estudiar la viabilitat
i per cobrir-se les esquenes de manera legal, sempre es demanaran els informes pertinents.
Que vol puntualitzar a la companya de Ciutadans que les dues mancomunitats que existeixen,
com no tenien l'obligació legal de fer-ho, van rebutjar la incorporado d'aquest municipi perqué
era un municipi molt gran i amb molta capacitat i infraestructura, i aqueixa va ser l'arrel
generadora de CEMEF, per aixó vol dir que acó ja ve d'antic i aixó no vol dir que la seua
proposta siga roína.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per dénou vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís, 2
C's 1 Totes) i dos vots en contra (2 EUPV), acorda aprovar en els seus propis termes la
proposta anteriorment transcrita, que ha sigut dictaminada per la Comíssió Informativa de
Governació de 10 de desembre del 2015.

6.

GOVERNACIÓ. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 59 DEL REGLAMENT ORGÁNIC
MUNICIPAL RELATIU A LA DURACIÓ DE LES INTERVENCIONS (EXP.
000235/2015-01.02.02)

Vista la proposta del Delegat de l'Area que a continuado es transcriu:

«Els resultats de les ultimes Eleccions Locáis celebrades el 24 de maig del 2015 han donat lloc
al fet que el pie de l'Ajuntament de Burjassot estiga format per sis grups polítics municipals.
L'actual redacció de l'article 59 del Reglament Orgánic Municipal fixa la duració del primer i
segon torn d'intervencions per cada un deis grups en 10 i 5 minuts respectivament, la qual cosa
provoca que la duració deis debats de cada un deis punts de l'orde del dia s'allargue
considerablement.
Aquesta circumstáncia, sumada a la gran quantitat d'assumptes que s'inclouen en l'orde del
dia, ha portat que les sessions del pie celebrades últimament, l'alcalde haja hagut de finalitzarles, sense que s'hagen tractat tots els assumptes, per aplicado del principi d'unitat d'acte,
segons el qual, les sessions han d'acabar el mateix dia del seu comencament (article 87 del
ROF).

Per a evitar que aquesta situado es repetisca i impedisca que habitualment es queden
assumptes inclosos en l'orde del dia sense ser debatuts a causa de l'excessiva duració de les
sessions deis plens, és peí que es proposa modificar la duració de les intervencions
contingudes en l'article 59 del Reglament Orgánic Municipal.»

Considerant el que estableixen els article 22.2.d), 47.2.f) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases de Régim Local.
I de conformitat amb l'informe del Secretan núm. 49/2015 de 30 de novembre del 2015 i
d'lntervenció núm. 466/2015 d'1 de desembre del 2015.
Es proposa al Pie, previ dictamen de la comissió informativa de Governació, l'adopció del
següent

ACORD

Primer. Aprovar provisionalment la modificado de l'article 59 del Reglament Orgánic Municipal
el tenor literal de la qual és el següent:

«Article 59. Si es promou debat, les intervencions, que serán ordenades peí president de
l'órgan collegiat, s'ajustaran, excepte casos excepcionals, en els que caldrá ajustar-se al
contingut de l'article 60, a les regles següents:

a) Es necessitará la venia del president per a fer ús de la paraula.
b) La primera intervenció de cada grup en el debat de cada assumpte no excedirá de cinc
minuts.

c) Les següents intervencions de cada grup en el debat de cada assumpte no excedirá de tres
minuts.

d) El portaveu del grup municipal que formule la proposta o moció, o si és el cas el regidor o
regidors que tinguen atribuida la competencia de la materia a qué es refereix l'assumpte
objecte de debat, podran realitzar, en conjunt, una primera intervenció que no excedisca de dos
minuts.

e) No s'admetrá cap interrupció a qui es trabe en l'ús de la paraula, excepte per part del
president per a cridar a la qüestió o a l'orde.
0 Qui es considere alludit per una intervenció podrá sol-licitar del president que li concedisca
un torn d'allusions, que no podrá excedir dos minuts. Darrere d'ell, l'autor de l'allusió podrá
replicar-li per un máxim de dos minuts.

g) Tots els temps d'intervenció assenyalats, excepte en el torn d'allusions, podran ser utilitzats
per un sol representant del grup municipal, o distribuíts entre dues o mes d'ells, sense excedir
en cap cas deis limits establits per a cada torn.

h) Els ponents d'aquells temes que siguen objecte del debat podran ¡ntervindre totes les
vegades siga necessari que per a aportar declaracions i contestar a les qüestions plantejades.»
Segon. Publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia obrint un trámit d'informació
pública i audiencia ais interessats per un termini de trenta dies per a la presentado de
reclamacions i suggeriments.
Resoltes totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini correspon al Pie
aprovar definitivament aquest acord.

En el cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrá definitivament
adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer. Aprovada o elevada a definitiva aquesta modificado, publicar el text integre de la
mateixa en el BOP.

La modificado no entrará en vigor fins que s'haja publicat completament el seu text i haja
transcorregut el termini de 15 dies previst en l'article 65.2 de la LRBRL."
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis
termes la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa
de Governació de 10 de desembre del 2015.

7.

GOVERNACIÓ. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE
CULTURA I JOVENTUT DE BURJASSOT (EXP. 000237/2015-01.02.02)

Vista la proposta del Oelegat de l'Área que a continuado es transcriu:
Els Estatuts de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, es van aprovar i es van
modificar posteriorment en les dates que s'indiquen tot seguit:
•

Aprovació: Acord del Pie de 30/10/2000 (BOP núm. 274 de data 17/11/2000).

•

Modificado 1a: Acord del Pie de 31/10/2006 (BOP núm. 16 de data 19/01/2007).

•

Modificado 2a: Acord del Pie de 29/09/2009 (BOP núm. 290 de data 07/12/2009).

•

Modificado 3a: Acord del Pie de 29/11/2011 (BOP núm. 88 de data 13/04/2012).

Vista la conveniencia de realitzar una nova adaptado deis Estatuts consistent en:
Primer. Donar una nova redacció a l'article 5b), en el que es relacionen els membres del
Consell Rector. En aquest apartat es fa menció ais "dos vicepresidents de l'lnstitut" i es
proposa que passe a tindre la redacció següent:
b) El vicepresident de l'lnstitut.
Segon. Suprimir l'apartat g) de l'article 13 en el que es diu que

«Correspon al Director,
president:

d'acord amb les directrius del Consell i les instruccions del

g) Per delegado del president, exercirla direcció del personal adscrít a l'lnstitut.»

Vist l'informe de Secretaria núm. 50/2015 de 04 de desembre del 2015.

De conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Régim
Local, en el que s'estableix el procediment per a l'aprovació i modificado de reglaments.

Per tot aixó. es proposa que el Pie previ dictamen de la comissió informativa de Governació,
l'adopció del següent
ACORD

Primer. Aprovar inicialment la modificado deis Estatuís de l'lnstitut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot, en els termes que a continuació es detallen:
-

Donar la següent redacció a l'Article 5é, apartat b):

b) El vicepresidente del Instituto.
-

Suprimir l'Article 13, apartat g).

Segon. Publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia obrint un trámit d'informació
pública i audiencia ais interessats per un termini de trenta dies per a la presentado de
reclamacions i suggeriments.

Resoltes totes les reclamacions i suggeriments presentáis dins del termini correspon al Pie
aprovar definitivament aquest acord.

En el cas que no s'haguera presentat cap reclamado o suggeriment, s'entendrá definitivament
adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer. Aprovada o elevada a definitiva aquesta modificado, publicar el text Integre de la
mateixa en el BOP.

La modificado no entrará en vigor fins que s'haja publicat completament el seu text i naja
transcorregut el termini de 15 dies previst en l'article 65.2 de la LRBRL"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:
Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que en primer lloc vol fer una breu protesta perqué no
ha trobat els Estatuts de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut en la web municipal i ha hagut
d'aconseguir-ho per altres persones, per aixó sol-licita que es revise aquesta qüestió perqué
pensa que els Estatuts han de ser públics i accessibles. Que una vegada revisats, s'ha arribat a
la conclusió que el que es pretén és reduir les vicepresidéncies, de dos a una, i llevar les
competéncies al director de l'lnstitut perqué siga la vicepresidéncia la que les assumisca, és a
dir, que es passen les funcions del director, que en teoría és un técnic o professional, Toni
Collado, a una regidora, María Viu. Que no entrará a valorar si els motius son o no polltics, pero
no li pareix corréete que les competéncies d'una institució pública es concentren en unes
poques mans i aqüestes siguen d'un personal polltic, a mes no li ha quedat ciar que ha passat
amb el director de l'lnstitut. Finalment, ja que es va demanar des de Totes algún canvi en
l'organització municipal i es va dir que seria millor consensuar-los, demana que amb el referent
ais Estatuts de l'lnstitut, també s1 informe i es consulte a la resta de grups polltics. Que per tot
alió que s'ha exposat, votará en contra.
Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup está en la mateixa línia que el
company de Totes. Que igual que ha succei't amb CEMEF, no els pareix corréete que la
competencia de la contractació recaiga sobre personal polltic quan, suposadament, hi ha un
gestor técnic en CEMEF i un funcionan en l'lnstitut, que des del seu punt de vista consideren
son persones mes independents per a dur a terme les dites contractacions. Que en aquest
Ajuntament es veuen moltes interferéncies de la política en el tema de personal i acó no els
agrada, per aixó votaran en contra de la modificado deis estatuts.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que en la mateixa Ifnia que la resta de companys, al
seu grup li pareix una falta de transparencia el que es traspasse la direcció del personal de
I'IMCJB a personal polític, en aquest cas, a la vicepresidenta. Que al no motivar aquest traspás,
el seu grup entén que ha sigut perqué Compromís tinga el control d'aquest organisme i acó no
va en pro de la transparencia. Que hi ha una altra modificado deis estatuts i és la de tomar a

canviar una altra vegada el nombre de membres de la vicepresidéncia, entenen que no és una
forma coherent de treballar i per aixó votaran en contra.

Peí grup Compromís, María Viu manifesta al portaveu de Totes sobre l'accessibilitat deis
Estatuts passa igual que amb el CEMEF, ni ha hagut una serie de modificacions al llarg deis
anys i simplement el que és normal en la legislado és anar penjant les modificacions, de totes
maneres es consultará amb el Secretan si és legal i poden ser accessibles per a tot el món.
Que peí que fa al tema de rassumpció per part de la vicepresidéncia de la gestió de personal,
que abans tenia la direcció, cal dir que el director tenia la gestió de personal per delegado i de
fet encara no s'havia fet efectiva, o siga, no hi ha hagut cap canvi, el canvi és només nominal.
Que no exercirá com a vicepresidenta de I'IMCJB per a contractar a ningú, el procediment
continuará sent el mateix. Que la direcció de personal será mancomunada entre el president,
que és l'Alcalde, i la vicepresidenta, sistema que funciona correctament en la consellería i en
altres institucions. Que sobre la informació de les contractacions i la resta de qüestions que es
prenguen en l'lnstitut s'informará, sens dubte, puntualment a la resta de grups polítics. Que
sobre els canvis en el nombre de membres en la vicepresidéncia de l'lnstitut son acords a qué
s'arriba en política amb tal de gestionar d'una manera mes efectiva.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que hi ha molt poc mes que afegir i és que el
director de l'lnstitut mai ha firmat un contráete de personal, aixó és funció deis polítics. Que la
supervisió de la contractació, de fado, no canvia absolutament res. Que acó és fruit d'un acord
entre dues forces politiques que formen l'equip de govern, que decideixen gestionar
conjuntament dues entitats, l'lnstitut i el CEMEF i no entén que ha de veure la transparencia
amb acó, llevat que s'utilitze aquest concepte com a sinónim de participado, pero si és així, a
principis de la legislatura, aquest equip de govern va invitar a totes les forces d'esquerra a
participar en el mateix.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que li pren la paraula a la companya de Compromís
respecte a qué es va a informar de tots els assumptes de l'lnstitut puntualment, perqué es va a
acabar l'any i no hi ha hagut cap convocatoria del Consell Rector, ni han pogut veure res del
que s'ha realitzat en el 2015. Que ací només s'ha parlat de dirigir al personal i no de contractes
de personal, que és del que han parlat els portaveus del Partit Socialista i de Compromís.
Peí grup Compromís, María Viu manifesta que és cert que s'ha parlat de la direcció del
personal i efectivament és una funció de la direcció. Que en parlar de la gestió en les
comissions, es va sentir un poc qüestionada i va intuir que es refería a les contractacions i no a
la direcció del personal.
Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que hi ha una gran diferencia entre dirigir i
gestionar. La direcció sempre és de personal polític. Per exemple, el personal de l'Ajuntament,
CEMEF i de l'lnstitut ho gestionen respectivament la técnic de Recursos Humans, el gerent, el
director i ho dirigeixen la regidora de personal, el vicepresident i la vicepresidenta
mancomunades amb els presidents.

L'alcalde respon el portaveu de Totes, que sobre el comentari que ha fet respecte a qué ha
hagut d'aconseguir els Estatuts de l'lnstitut a través d'una altra persona que li'ls ha facilitat,
quan, en tot cas, els podía haver demanat en l'Ajuntament. Que amb independencia d'on
demanar-ho, també ha donat a entendre que no ha revisat l'expedient perqué en la proposta
consten les dates deis acords del Pie on es van aprovar els Estatuts i les seues modificacions i
les dates de publicació en el BOP, aixf: els estatuts de I'IMCJB van ser aprovats el 30 d'octubre
del 2000, i es van publicar en el BOP número 274 de data 17 de novembre del 2000. Que va
haver-hi una modificació per acord del pie de 31 d'octubre del 2006 que es va publicar en el
BOP número 16 de data 19 de gener del 2007. Que va haver-hi una segona modificació per un
acord plenari de 29 de setembre del 2009 que es va publicar en el BOP 290 de 7 de desembre
del 2009.1 va haver-hi una tercera modificació per un acord de pie de 29 de novembre del 2011
que es va publicar en el BOP número 88 de data 13 d'abril del 2012. Per tant, considera que en
l'expedient consta de forma suficient detallada com accedir a la informació sobre els Estatuts
de I'IMCJB.

Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie, per catorze vots a favor {8 PSOE, 4 Compromís, 2
EUPV), ¡ set vots (4 PP, 2 C's 1 Totes), acorda aprovar, en els seus propis termes, la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de
10 de desembre del 2015.

SERVÉIS MUNICIPALS
8.

SERVÉIS MUNICIPALS. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE LA SINDICATURA DE

COMPTES SOBRE LA CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR LOCAL. AJUNTAMENTS
DE POBLACIÓ INFERIOR A 50.000 HABITANTS. EXERCICI 2012-2013 (EXP.
000341/2015-04.04.02)

Vista la proposta del Delegat de l'Area que a continuació es transcriu:
«Vist Nnforme de Fiscalització sobre la contractació en el Sector Local. Ajuntaments de
poblado inferior a 50.000 habitants i altres ens, exercicis 2012-2013, remes per la Sindicatura
de Comptes.

Vistes les allegacions formulades per l'Alcaldia amb data 28 de setembre del 2015.
Per tot aixó, s'eleva al Pie la següent proposta de
ACORD

Prendre coneixement el Pie de Tlnforme de Fiscalització sobre la contractació en el Sector
Local. Ajuntaments de població inferior a 50.000 habitants i altres ens, exercicis 2012-2013»

9.

DESPATX EXTRAORDINARI

No ni ha assumptes a tractar.

10.

PRECS I PREGUNTES

Peí grup Totes, Adrián Juste formula les següents:

1.
2.

Ja que l'horta és patrimoni cultural del poblé i és de molt difícil accés, hi ha algún pía
per a millorar-ne els accessos?

Es va aprovar fa alguns mesos i encara no s'ha convocat. Quan es posará el marxa el
Consell Agrari?

3.

A causa de la seua problemática concreta quins plans hi ha per al Barri de les 613?

4.

Quin pía d'emergéncia ha comencat a posar-se en práctica per a les famílies que serán

desallotjades próximament? S'ha fet alguna altra cosa a banda d'obrir una oficina de
mediació hipotecaria, que encara no funciona completament?
5.
6.

7.

8.
9.

Com está basat el servei de Wi-Fi municipal?
Fa uns anys es va aprovar un pía per a donar un 0,7% del pressupost a ONG,s'i
Associacions caritatives com a part d'un pía d'ajuda al desenvolupament, quan es va a
posar en marxa?

La població de Burjassot es queixa que els carrers están molt brutes a causa deis
excrements deis gossos quins plans té l'equip de govern respecte d'aixó?
Per qué amb la llista d'espera que hi ha per ais Horts Socials se li ha donat prioritat ais
collegis?

Hi ha queixes amb les escoles esportives municipals, concretament de Futbet, perqué
els entrenaments no son adequats, están adequadament tituláis els entrenadores?

quina formado teñen i com han sigut triats?
10. Quan es va a posar en marxa "el regidor 22" que es va aprovar fa dos plens?

11. Des de Totes es van presentar dues mocions el mes passat, una per a constituir una
comissió ciutadana per a auditar els comptes municipals i una altra per a fer les
institucions municipals mes democrátiques i participatives i van ser paralitzades per
informes del Secretan i d'lntervenció i en la comissió informativa es va proposar

convocar una comissió extraordinaria per a poder consensuar entre tots els grups
politics, possibles canvis d'aquests reglaments. Totes va proposar una esmena per a
retirar gran part deis punts i que al pie de hui només foren quatre, que compten amb el
vistiplau de Secretaria i d'lntervenció, per qué no s'ha incorporat en l'orde del dia del
pie de hui i ni tan sois per despatx extraordinari?. Prega que es conteste per escrit.
12. Prega que s'arreglen algunes bancades de burjabike que están trencades.

Peí grup EUPV, J. Alberto López formula les següents:
1.

Han rebut queixes per la falta de neteja i olors d'un solar en el carrer Pablo Esglésies, a

2.

l'altura del número 61, que actualment és utilitzat com a aparcament, la titulantat i
obligado de mantindre dit solar és de l'Ajuntament? es va a prendre alguna mesura?
En el carrer Pablo Esglésies els país de la llum están en mitat de la vorera, que ja de

3.

4.

5.

per si és estreta, i les persones amb mobilitat reduída han de baixar a la carretera amb
el perill que aixó comporta hi ha possibilitat de canviar la seua ubicació?
La senda que va des del párquing de l'estació de Burjassot fins ais Horts Socials és un
poc perillosa perqué falta ¡Iluminado i per aixó preguen que si es pot, que s'installe
¡Iluminado per a evitar accidents.
La senda que va des del párquing de l'estació de Burjassot fins ais Horts Socials no
está ¡Iluminada, llavors quan els cotxes circulen per allí, si hi ha vianants, és perillos,
per la qual cosa preguen que si es pot, s'installe algún tipus d'illuminació.
Que aquesta setmana han rebut informado que la població d'aquest municipi ha baixat
considerablement peí que preguen que a l'hora de redactar els pressupostos es tinga

en compte que hi haurá menys ingressos perqué haurá menys gent pagant impostos.

Peí grup S, Tatiana Sanchis formula les següents:
1.

Els ha arribat informado que la brigada d'obres ha estat tapiant una planta en párquing
del carrer Mestre Lope per a convertir-la en un arxiu per a l'Ajuntament significa acó
que l'equip de govern dona per perduda aquesta instal lacio que tants diners ha costat
al poblé? Consideren que seria mes convenient buscar la manera de rendibilitzar el
párquing en compte de convertir-ho en un arxiu de qué no es va a traure profit
económic.

2.

El mes passat es va votar en contra d'una moció del seu grup en qué es demanava un
concurs d'idees per al mercat, amb l'excusa que seria una pressió extra a la decisió
que havien de prendre els comerciants. Com pareix que la decisió ja s'ha pres i els
comerciants pareix que están mes dividits que mai arran de la nota de premsa de
dilluns passat com s'ha dut a terme el procés? qué succeirá ara amb l'edifici del
mercat? per qué encara no se'ls ha facilitat la informado sobre la concessió
administrativa deis comerciants del mercat amb l'Ajuntament que ha demanat fa mes
d'un mes?
Qué ha passat perqué es renunciara a una ajuda de la Diputado per ais Horts Socials?
Quan es va a posar en marxa un sistema per a facilitar la consulta d'expedient pels
grups municipals? Que teñen constancia que en altres pobles ja s'ha duent a terme i
els pareix que ací hi ha molt poca voluntat política per a posar-ho en funcionament, que
la llei de transparencia entra en vigor aquest mes i vol recordar que encara hi ha molts
punts que inclosos en la seua moció de transparencia que no s'han dut a terme.

3.
4.

Respostes ais Precs i Preguntes:
Per Emili Altur, del grup Compromís es respon a les següents:

A la pregunta número 2 formulada per Adrián Juste, del grup Totes, dir-li que
efectivament s'ha creat el Consell Agrari i que la setmana passada van eixir totes les
cades per a totes les persones que figuren en l'epígraf corresponent per a manifestar la

seua voluntat de pertányer al Consell i en el moment que es manifesten, es passará un
esborrany en la comissió pertinent i s'aprovará el reglament, que s'ha de debatre en la
propia comissió.
A la pregunta número 8 formulada per Adrián Juste, del grup Totes, dir-li que en els
Horts Socials hi ha parcelles que son per a associacions, entre elles els col legis, i
parcelles que son per a persones i així es va aprovar per tot el Consistori en l'anterior

legislatura i aixf es reflecteix en les bases per a la utilització de les parcelles.
A la pregunta número 3 formulada per Tatiana Sanchis, del grup Ciutadans, dir-li que
desconeix que subvenció es refereix pero que demá ho esbrinará i se li contestará per
escrit.

Per Manuel Pérez, del grup PSOE es respon a les següents:

•

A la pregunta número 7 formulada per Adrián Juste, del grup Totes, dir-li que des de
la Unitat Canina i la Policía de Barrí es porta prou de temps incrementant la vigilancia i

les denuncies en aquest tema. És cert que cada vegada acf mes macadurotes a
Burjassot pero també hi ha moltes mes denuncies.

•

A la pregunta número 9 formulada per Adrián Juste, del grup Totes, dir-li que des del
mes de setembre s'ha obert un bústia de suggeriments i en data ahir no hi havia cap
queixa en el mateix. Que de totes maneras demá ho tornará a mirar. Quant ais
entrenadores, normalment tots teñen titulació, se sol-liciten a CEMEF a través de la
regidoría de Governació. CEMEF fa la selecció basant-se en el curriculum que demana
Govemació. Que l'escola municipal, per si s'ha confós amb l'escola privada de les
Sitges, no está federada i per tant no competeix, només participen col-legis.

Per Olga Camps, del grup PSOE es respon a les següents:

•

A la pregunta número 7 formulada per Adrián Juste, del grup Totes, ¡ complementant
el que ha respost el seu company Manuel Pérez, dir-li que el problema de les
excrements canines és molt serios i afecta tots els municipis d'Espanya. Que per a

reduir-ho, és molt interessant un projecte que s'anomena ADN CANÍ, del que si vol

alguna dada, no té cap inconvenient a informar-li personalment o bé en la página web
d'aquesta empresa. En la primera fase d'implantado d'aquest projecte, el primer és
revisar l'ordenanca de tinenca d'animals per a poder modificar-la i portar-la al próxim
pie per a incorporar el cens can i i la negociado amb els veterinaris de Burjassot que
recolzen al 100% aquesta proposta.

Per Manuel Lozano, del grup PSOE es respon a les següents:

•

A la pregunta número 1 formulada per J. Alberto López, del grup EUPV, dir-li que el
solar del carrer Pablo Esglésies, 61, és un solar cedit a l'Ajuntament que es neteja

periódicament pero és especialment problemátic perqué és cert que s'embruta amb
massa assiduítat aixl que s'intentará intensificar la neteja de la zona.

•

A la pregunta número 3 i 4 formulada per J. Alberto López, vol dir-li que avisará al
técnic perqué vaja i avalué si es pot posar la ¡Iluminado, encara que suposa que no ha
d'haver-hi cap problema.

•

A la pregunta número 1 formulada per Tatiana Sanchis, del grup Ciutadans, dir-li que
el tema deis arxius municipals té una legislado prou complexa. Que en l'actualitat, és
necessari traslladar l'arxiu municipal perqué s'ha quedat xicotet i no es pot ubicar en
qualsevol lloc, perqué per a comencar ha de ser en una dependencia municipal i amb

una serie de requisits d'humítat, ¡1-luminació etc. i a mes amb un mínim de 200 m^ de

superficie. Que aquests requisits no es compleixen en cap local, l'únic possible ha sigut

aquest, pero ni tan sois podia ser el soterrani sino en l'últim pis, i s'ha agafat un tere del
mateix, la qual cosa no afecta per a res Pus de! párquing.
A la pregunta número 3 formulada per Tatiana Sanchis, del grup Ciutadans, i amb el
permís del regidor que porta el tema deis Horts Socials, dir-íi que crega que es refereíx
a una ajuda de 18.000 euros de Diputado. Que en un principi es pretenia incorporar ais

horts socials. solars que están en les 613 Vivendes i encara que estava e! projecte i els
plans fets. el técnic va alertar que no podien ser solars cedits sino que havien de ser

propietat de l'Ajuntament. Que llavors es va comencar a buscar altres solars i l'ünic
aprofitable era un que está darrere de l'Hort Almenar, en l'estació de Burjassot, a qué
nomos es pot accedir a través d'una senda paral-lela a tal Hort. Se'n va anar a veureho, es va estar diversos dies amb l'Oficina de Sostenibilitat i fins i tot va haver-hi un
compromis amb FCC per a desbrossar la zona, que bonica amb la via del melre. Es va
canviar en el projecte uns solars per altres pero de nou es va alertar pels técnics de
l'Oficina de Sostenibilitat que hi havia problemes amb l'accés de l'aigua. Per a tindre
accés s'havia de creuar les vies del tren i caminar 200 metres o donar tota la volta al
voltant del

párquing

i

caminar quasi

500.

Així

per qüestions

de

seguretat es

va

considerar que acó no era viable i mitjancant informe técnic es va renunciar a la
subvenció.

Per l'alcalde. es respon a les següents:
•

A la pregunta número 11 formulada per Adrián Juste, del grup Totes, dir-li que cal

tindre una cautela especial amb aquelles qüestions que teñen una repercussió de
carácter local. Que la moció a qué fa referencia, efectivament estava informada, pero la

modificació que es va fer posteriorment no ho está, per aixó es va decidir deixar
l'assumpte sobre la taula per a tractar-ho en el próxim pie.
•

A la pregunta número 4 formulada per Tatiana Sanchis. del grup Ciutadans, dir-li que

no li pareix apropiat que diga que hi ha poca voluntat política per a buscar l'aplicació
que

permeta, de

manera telemática,

la visualització deis expedients per part deis

regidors. ja que, en tot moment, s'ha comentat tot aquest assumpte amb el responsable
técnic i. encara que se n'anava a informa d'aixó en un altre moment, s'aprofita per a dir
que a partir de la segona quinzena de gener será possible realitzar els cursos de
formació per a utilitzar aqueixa aplicació.

I no havent-hi altres assumptes a tractar. el President alca la sessió, de la qual, com a Secretan
certifique i firme junt amb el Sr Alcalde.
V. I PL. EL ALCALDE,

