ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2016000003
DEL DÍA 29 DE MARC DEL 2016
Assistents:

Rafael García García, alcalde-president

Olga Camps Contreras, regidor
José Ruiz Cervera, regidor
Estefanía Ballesters Martínez, regidora
Manuel Pérez Menero, regidor

María Carmen Hortolá Gómez, regidora
Manuel Lozano Relaño, regidor
Laura Espinosa Pérez, regidora

Sonia Casaus Lara, regidora
Antonio José Mir Ballester, regidor
María José Bartual Martínez, regidora
Vicente Valero Hernández, regidor
Emili Altur i Mena, regidor

Lluna Arias Cortina, regidora
Roe Lluís Senent Sánchez, regidor
Tatiana Sanchis Romeu, regidora
José Alberto López Camarines, regidor
Alicia Moreno Martínez, regidora
Adrián Juste Agulló, regidor

José Rafael Arrebola Sanz, secretan'
M. Dolores Miralles Ricos, interventora
Absents:

María Viu Rodríguez, regidora (N'excusa l'assisténcia.)
David Sánchez Pérez, regidor (N'excusa l'assisténcia.)

Comengament: 20:05 hores
Fínalització: 23:12 hores
Lloc: Saló de plens

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la ciutat de Burjassot, en la data i a l'hora indicadas, 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.

ASSUMPTES TRACTATS
Abans de donar comencament a la sessió, a petició de l'Alcalde, es va guardar un minuts de silenci

per la defunció d'un vei de Burjassot en ser envestit peí metro.
SECRETARIA

1.

SECRETARIA - LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ESBORRANY DE
L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 1 DE DATA 26 DE GENER DEL 2016.
Expedient: 000001/2016-00

Donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió número 1 celebrada el 26 de gener del 2016,
que s'ha repartit junt amb la convocatoria a la sessió per unanimitat s'aprova la mateixa tal com ha

sigut redactada peí Secretan.

2.

SECRETARIA 000002/2016-00

CORRESPONDENCIA

I

PUBLICACIONS

LEGALS.

Expedient:

No hi 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. Expedient: 000003/2016-00

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
"D'acord amb el que disposa l'article. 42 del ROFRJ de les Entitats Locáis, aprovat per R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, es dona compte de les resolucíons dictades per l'Alcaldia i pels
regidors delegats d'árees en materia de la seua competencia des del número 472 del 16/02/2016 al
783 de data 15/03/2016 ambdós inclusivament i els acords de la Junta de Govem Local núm. 5, 6 i
7 de 15, 22 i 29 de febrer del 2016, i 8 de 7 de mar? del 2016 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.

Obert el torn d'intervencions pren la paraula Adrián JUSTE AGULLÓ (grup Totes) per a manifestar
que en el Decret del delegat de l'Área d'Hisenda núm. 2016000559 de data 24 de febrer del 2016
on diu 24/02/2015, hauria de dir 24/02/2016.

Els membres del Pie en preñen coneixement."

4.

SECRETARIA - 3.02 MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL. DONAR COMPTE DEL

NOMENAMENT DE ROC SENENT SÁNCHEZ EN SUBSTITUCIÓ DE LLUNA ARIAS
CORTINA COM
000017/2016-00

Pie núm. 3 de 29 de mar? de 2016

A

MEMBRE

DE

LA

JUNTA

DE

GOVERN

LOCAL.

Expedient:
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Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Donar compte del Decret d'Alcaldia que se a continuació es transcriu:
"Decret/Decret: 2016000777
Data /Data: 15 de marg del 2016
Expedient/Expedient: SECRETARIA - 000017/2016-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut deis
atribucions conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora deis
Bases de Régim Local, i la resta de disposicions que la complementen i despleguen.
Després de les eleccions locáis del passat dia 24 de maig del 2015 i constituida la Corporació en
sessió extraordinaria el dia 13 de juny del 2015, per decret núm. 2015001768 de data 17 de juny
del 2015, es van anomenar els membres de la Junta de Govem Local, per decret núm.
2015002018 de data 06 de juliol del 2015 es van esmenar errors en el mateix. Posteriorment per

decret núm. 2015003548 de data 26 de novembre del 2015 es va modificar la seua composició.

Ates l'escrit núm. 2016004543 de data 14 de marc del 2016, subscrit peí portaveu del grup
municipal Compromís, D. Emili ALTUR MENA, en el que per motius personáis manifesta que la

regidora del seu grup, Sra. Lluna ARIAS CORTINA, deixará de ser membre de la Junta de Govem
Local i proposa que siga substituida peí regidor del mateix grup, D. Roc-Lluís SENENT SÁNCHEZ.

D'acord amb el que disposa els adíeles els articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de Régim Local en relació amb els articles 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28

de novembre, peí qual s'aprova el ROF.

RESOLC

Primer. Cessar com a membre de la Junta de Govem Local a Sra. Lluna ARIAS CORTINA
(Compromís).

Nomenar com a membres de la Junta de Govem Local a D. Roc-Lluís SENENT SÁNCHEZ
(Compromís).

Per tot aixó, la JUNTA DE GOVERN LOCAL estará formada pels següents regidors:
President:

Rafael GARCÍA GARCÍA

Regidors:

José RUIZ CERVERA

Manuel LOZANO RELAÑO

(PSOE).
(PSOE).
(PSOE).

Sonia CASAUS LARA
Emili ALTUR MENA

(PP)

Roc-Lluís SENENT SÁNCHEZ

(Compromís)

Tatiana SANCHIS ROMEU

(S)
(EUPV-AC)

José Alberto LÓPEZ CAMARILLES

(Compromís)

Segon. La períodicitat de les sessions ordináries será setmanal, els dilluns de cada setmana, a les
13 hores.
En el cas que la data de celebrado d'aquestes sessions coincidirá amb un dia festiu o amb una
altra circumstáncia que poguera limitar l'assisténcia deis regidors a la sessió, l'Alcalde convocará la
sessió ordinaria de la Junta de Govern Local en una data i hora anterior o posterior en funció deis
interessos municipals.
Tercer. Correspondrá a la Junta de Govern Local, així integrada, i davall la presidencia d'aquesta
Alcaldía, l'assisténcia permanent a la mateixa en l'exercici de les seues atribucions, així com les

que l'Alcalde o un altre órgan municipal li delegue o li atribuisquen les Neis.
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Quart. Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten si és el cas
l'acceptació de tais carrees. El nomenament s'entendrá acceptat tácitament si en el terme de tres
dies hábiis comptats des de la notificado de la resolució el regidor no fa manifestació expressa
davant de l'Alcaldia respecte a la no acceptació del mateix.

Cinqué.- Remetre anunci deis referits nomenaments per a la seua ¡nserció en el Butlletí Oficial de
la Provincia i publicar-los igualment en el Tauler d'Anuncis Municipal i en el portal de transparencia.
Sisé.- Donar compte de la present resolució al Pie en la primera sessió que se celebre.
Seté.- Els nomenaments efectuats serán efectius des de l'endemá a la data de la present resolució.
Quedant els membres del Pie assabentats de la mateixa.

5.

SECRETARIA- RATIFICACIÓ DEL DECRET SOBRE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DELS
REGIDORS D'AQUESTA CORPORACIÓ. Expedient: 000171/2015-00

Vista la proposta del delegat de l'Area que a continuado es transcriu:
" Vist el Decret que a continuado es transcriu:

« Decret / Decret: 2015003906
Data /Data: 30 de desembre del 2015

Expedient/Expedient: SECRETARIA - 000171/2015-00
Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut deis atríbucions
conferídes en l'article 21 déla Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora deis Bases de Régim Local, i
la resta de disposicions que la complementen i despleguen.

Vist que l'article 75.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de Régim Local
(LRBRL) estableix que els membres de les corporacions locáis percebran retribucions per l'exercici
deis seus carrees quan els exercisquen amb dedicado exclusiva i serán donats d'alta en el régim
general de la Seguretat Social, assumint les corporacions el pagament de les quotes empresarials
que corresponga.

De conformitat amb l'acord del pie de l'Ajuntament de 22 de juny del 2015, adoptat a proposta de
l'Alcalde, en el que es va determinar el nombre de membres de la Corporació que exerciran els
seus carrees amb dedicació exclusiva.
Vist que aquest número es va fixar en un total de set regidors segons el següent detall, respectant

així el que establix l'article 75ter de la LRBRL que ho fixa en un máxim d'onze.
Grup Polític
PSOE

Dedicació exclusiva (100%)
3

Partit Popular

1

Compromís

1

Ciutadans
EUPV

1

-

1

Totes
TOTAL

7

En l'actualitat i atenent a les peticions deis distints grups polítics, els regidors amb dedicació
exclusiva son els que a continuació es relacionen.
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Regidor

Grup Polític

Rafael GARClA GARCÍA

PSOE

Manuel PÉREZ MENERO
Manuel LOZANO RELAÑO

PSOE

Sonia CASAUS LARA

RESOLUCIO D'ALCALDIA
Núm. 1794 de 22 de juny del
2015

PSOE
PP

Adrián JUSTE AGULLO

Totes

Lluna CORTINA ARIAS

Compromís

Núm. 1812 de 23 de juny del
2015

Núm. 2775 de 29 de
setembre del 2015

Vist que a petició del portaveu del grup polític EUPV no ni ha cap regidor del seu grup amb
dedicació exclusiva.
Vist l'escrit de D. Emili ALTUR MENA, portaveu del grup Compromís, núm. 2015018204 de data 23
d'octubre del 2015 en el que manifesta que a causa de la imminent entrada en l'equip de govern
deis quatre regidors del seu grup polític i la nova distribució de competencia, sol-licita que s'amplie
la dedicació d'aquests regidors quedant de la manera següent:

Duna Arias CORTINA dedicació al 100%

Roe SENENT SÁNCHEZ
dedicació al 100%
María Viu RODRlGUEZdedicació al 50%
Ates que com ja s'ha indicat, la regidora Lluna Arias CORTINA, per Decret de l'Alcaldia núm. 2775
de 29 de setembre del 2015 ha sigut nomenada regidora amb dedicació exclusiva des del 01-102015.

Atenent que és voluntat deis dos grups polítics que formen l'equip de govern, no incrementar el
nombre de regidors amb dedicació exclusiva i mantindre l'acord adoptat peí Pie en sessió de 22 de
juny del 2015 que fixava aquest número en un máxim de set (7) regidors amb independencia que
en els acords adoptats peí Pie el 30-06-2015 i 28-09-2015 aquest número fora de sis (6) regidors
perqué els grups de Compromís i EUPV respectivament, mancaven en aqueixos moments de
regidors amb dedicació exclusiva.

Ates que el portaveu del grup d'EUPV ha manifestat la seua voluntat de no fer ús de la dedicació
exclusiva assignada al seu grup per acord del Pie de 22 de juny del 2015, dedicació que en
l'actualitat está vacant en tant el seu portaveu mantinga la dedicació parcial que se li ha reconegut
recentment.

Vistos els informes d'lntervenció núm. 423/2015 i núm. 483/2015 en el que en l'últim d'ells
s'acredita l'existéncia de crédit.
Fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 75.5 de la LRBRL, per a determinar els regidors que
ostentaran aquesta dedicació.
RESOLC

Primer- El regidor del grup polític Compromis que exercirá el seu carree amb dedicació exclusiva
(100%) és la següent:
Regidor

Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ

Grup Polític
Compromís

Aquesta dedicació exclusiva quedará sense efecte quan, a petició del portaveu del grup d'EUPV,

l'Alcalde designe un regidor d'aquest grup perqué exercisca el seu carree amb dedicació exclusiva.

Pie núm. 3 de 29 de man; de 2016

Página 5

Per tot aixó, es manté amb aqüestes matisacions l'acord adoptat peí Pie en sessió de 22 de juny
del 2015 que fixava en un máxim de set (7) els regidors amb dedicado exclusiva.
Traslladar d'aquesta resolució al Pie de l'Ajuntament per a la seua ratificado.
Segon. Els efectes económics d'aquest nomenament comencaran el 01 de novembre del 2015.

Tercer. Donar d'alta a aquest regidor en el régim general de la Seguretat Social, assumint
l'Ajuntament el pagament de les quotes empresarials que corresponga.

Quart. Traslladar d'aquesta resolució al negociat de Governació i publicar aquest acord en el BOP i
en el Tauler d'anuncis de la Corporadó. »

Per tot aixó, s'eleva al Pie la següent proposta d'ACORD:
Ratificar el Decret d'Alcaldía anteriorment transcrit en tots els seus termes"
Sense ¡ntervencions, el Pie, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la
proposta anteriorment transcrita.

BENESTAR SOCIAL

6.

BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ DEL PSOE SOBRE SOL-LICITUD D'ESTUDI DE LES

NECESSITATS D'ATENCIÓ PRIMARIA I AMPLIACIÓ DE LA PLANTILLA DEL SERVEI
D'URGÉNCIES. Expedient: 000019/2016-02

Vista la proposta del delegat de l'Area que a continuació es transcriu:
"El Grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu Manuel Lozano
Relaño, de conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, 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 si és el cas aprovació,
de la següent:

MOCIÓ
La sanitat pública és un deis pilars básics de l'Estat del Benestar, és un servei públic fonamental
que després de dues décades de deteriorament per part deis anteriors governs autonómics ha

comencat ha recuperar-se de forma gradual.
En les ultimes décades la Comunitat Valenciana ha patit un deteriorament de la sanitat pública
agreujat en els últims anys pels retalls i privatitzacions. Aquests retalIs han suposat la minva de
recursos materials i humans per a l'atenció sanitaria pública el que ha suposat un perjuí en l'atenció
de les ciutadanes i ciutadans.
Els servéis sanitaris de Burjassot no han escapat a aquesta tendencia i considerem que és
necessari que la Consellería de Sanitat millore els mitjans materials i humans disponibles en el
nostre municipi per a garantir una atenció digna ais ciutadans i ciutadanes.
En les ultimes setmanes el Grup Municipal Socialista ha rebut el malestar de ciutadans i ciutadanes
peí que consideren una atenció millorable en l'atenció sanitaria a Burjassot, no per part deis
professionals que ens consta que son excellents sino per la falta de mitjans. Aqüestes caréncies
es manifesten en problemes com la ja coneguda abséncia de pediatre d'Urgéncies o les dificultáis
per a realitzar una atenció d'urgéncies a domicili, entre altres qüestions. El Grup Municipal
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Socialista considera com una qüestió necessária que per parí de l'administració autonómica es
realitze un esforg per a la millora del servei.

És per aixó que, proposem al Pie, mitjangant la present moció, l'adopció deis ACORDS
següents:

Primer.- Sol-licitar a la Conselleria de Sanitat que realitze un estudi detallat de les necessitats
d'atenció primaria a Burjassot per a poder cobrir les demandes ciutadanes i prestar una correcta
atenció sanitaria.

Segon.- Sol-licitar a la Conselleria de Sanitat que de manera immediata amplié la plantilla del
Servei d'Urgéncies de manera que com a mínim existisquen tres equips d'atenció: dos per a
l'atenció en el centre de salut i un tercer per a poder realitzar atenció domiciliaria.
Tercer.- Traslladar de la present moció a la Conselleria de Sanitat i a la Federació d'Associacions

de Veíns de Burjassot"

Finalitzat el tom 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
Benestar Social de 22 de marg del 2016.

GOVERNACIÓ

7.

GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTS AMB
BURJASSOT PER LA TRANSPARENCIA EN ELS ÓRGANS DE SELECCIÓ PER A
L'ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA. Expedient: 000003/2016-01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" D. 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 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:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Burjassot, segons dades del SERVEF del mes d'octubre de 2015, hi ha 4952 persones aturades.
La funció publica en general, i l'Ajuntament en particular, son llocs on es genera ocupado i son una
esperanca per a moltes persones per a trobar treball. Gestionar esta ocupació des del mes estríete
criteri d'igualtat d'oportunitats es un tema fonamental sempre per qüestions etiques. Ho es encara
mes en un moment en que la sensibilitat social respecte a mals comportaments deis polítics es
molt elevada.

Per a la selecció del personal al servei de les entitats locáis de la Comunitat Valenciana, és

d'aplicació el que estableix la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestio de
la Funció Publica Valenciana i peí Decret 33/1999, Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de

Trebafl i Carrera Administrativa del Personal compres en l'Ámbit d'Aplicació de l'esmentada Llei.

Aixi mateix es d'aplicació al personal de les entitats locáis, el Reial Decret 896/1991, de 7 juny, de
Regles Básiques i Programes Minims a qué ha d'ajustar el procediment de selecció deis funcionaris
de l'Administrado Local, incloent en totes les convocatóries un tema d'igualtat de genere.
Aquesta legislado admet moltes possibilitats. Els membres deis Tribunals de Selecció poden ser
nomenats a partir d'una decisió de l'equip de govern com es realitza a l'Ajuntament de Burjassot.
Pero també pot fer-se el procés de selecció mitjangant un proces aleatori que complisca
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estrictament la legalitat vigent. Fer-ho d'una forma o d'una altra no es una qüestió intranscendent ni
molt menys.
Hem de generar les condicions mes adequades per a qué la igualtat d'oportunitats a l'accés al
treball a l'Ajuntament de Burjassot siga no només un príncipi teóric sino per a qué facen impossible

qualsevol comportament que permeta desconfiar a la ciutadania de la manca de transparencia i de
la imparcialitat de la institució municipal.
Vist l'informe del Secretan n° 18/2016 de data 8/03/2016.
Amb aqüestes motivacions presentem els següents ACORDS:

Primer- Les bases de les convocatóries serán negociades al si de la Mesa General de Negociado

deis empleats püblics.

Segon- Els membres deis tribunals de selecció serán nomenats d'entre funcionáries i funcionaris

de carrera per l'Órgan de Govern de la corporació, garantint que la seua pertinenca ais tribunals
siga sempre a títol individual, en compliment del príncipi d'imparcialitat establit per l'article 60.3 de
I'EBEP.

Tercer- En la composició deis tribunals, s'ha de garantir la paritat entre homes i dones, d'acord
amb el que estableix l'article 60.1 de I'EBEP.
Quart- El nombre de membres deis tribunals en cap cas será inferior a cinc, segons el que

estableix l'article 4 del Reial Decret 896/1991, de 7 juny, de Regles básiques i programes mínims a
qué s'ha d'ajustar el procediment de selecció deis funcionaris de l'administració local.

Cinqué.- Amb la finalitat d'assegurar la professionalitat deis membres del tribunal, exigida per
l'article 60.1 de I'EBEP, aquests hauran de ser funcionaris o funcionáries que tinguen una t¡tulacio
igual o superior a la requerida per ais llocs de treball que s'hagen de proveir i pertányer al mateix o
superior grup o subgrup de titulado.

Sisé.- La presidencia deis tribunals de selecció la ostentará el técnic de recursos humans de
l'Ajuntament de Burjassot, i la secretaria la ostentará el secretan de l'Ajuntament de Burjassot o
persona en qui delegue, amb veu pero sense vot. Per a la selecció deis vocals deis tribunals de
selecció, que serán un mínim de quatre, s'elaborará un llistat de tot el personal funcionan i laboral
fixe de l'Ajuntament i del personal funcionan de les administracions autonómica i locáis de la
provincia de Valencia que ho sol.licite adjuntant a la sol-licitud l'autorització de l'administració
d'origen, previ anunci al BOPV.

Seté.- El llistat s'ordenará per grups, supgrups i árees de coneixements professionals. L'ordre
d'actuació s'iniciará d'acord amb un sorteig públic que efectuará alcaldía per a cada procés selectiu
al que es convocará, al menys, a tots els regidors i a les organitzacions sindicáis amb
representado a la mesa de negociado. Queden exclosos els que ja hagen actuat en un procés
immediatament anterior mentre hi haja prau components per a la propera.

Vuité.- La pertinenca a l'órgan de selecció será obligatoria, excloent-ne, en cada cas, a aquelles

persones que inco'rreguen en alguna incompatibilitat, que están obligades a comunicar. Es poden
excloure igualment per causes justificades contemplades a la legislado vigent.

Nové.- Ais tribunals de les proves selectives assistiran observadora del desenvolupament del
procediment selectiu. Aquests observadora, amb veu i sense vot, actuaran a títol individual. Per a
la seua designado, la autoritat que nomene ais membres del tribunal requerirá a cada organització
sindical amb representado en la Mesa de Negociado un llistat amb el professional o professionals
susceptibles d'aquesta designado i designará un per cada llistat. Els observadora deuran ser
funcionaris de carrera o personal laboral fixe (de l'Ajuntament de Burjassot), no sent necessari que
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estiguen en possessio de titulació de igual nivell o superior a la exigida per a l'accés a les places
convocades.

Décim.- En tots els exercicis es garantirá, en la major mesura possible, l'anonimat del aspirants i
no se inclouran entrevistes en els processos selectius de places corresponents ais grups C1 e
inferiors. Cada membre del tribunal calcificará cada exercici, privadament i sense coneixement de
la resta de membres, i s'eliminaran les puntuacions mes alta i mes baixa per al cálcul de la mitjana"

8.

GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR
SOBRE LA POTENCIACIÓ DE LA REGIDORÍA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA
CREACIÓ D'UN CONSELL DE SUBVENCIONS. Expedient: 000004/2016-01

A proposta de la portaveu del grup municipal del PP i per unanimitat deis assistents s'acorda
retirar aquest punt de l'orde del dia.

9.

GOVERNACIÓ- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS POLÍTICS
SOBRE CONTRA LA CORRUPCIÓ, A PROPOSTA DE LA FVMP. Expedient:
000010/2016-01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), integrada
per Rubén Alfaro Bernabé, president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, María
Trenzano Rubio, portaveu del PSPV-PSOE, Alfred Remolar Franch, Cessar Sánchez Pérez
portaveu de PPCV, Osear Navarro Torres, portaveu d'EUPV i Vanesa López Guijarro, portaveu de
Ciutadans; assistida peí secretan general FVMP, Vicent Gil Ornar i per Eva Sanchis Bargues,
vicesecretária, en la va reunir ordinaria celebrada el dia 9 febrer del 2016, ha adoptat per
unanimitat la següent proposta de moció perqué seguisca remesa a tots els Entitats Locáis de la
Comunitat, a fi que s'adopte pels seus respectius plenaris.

MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ
Que presenten Manuel Lozano Relaño, portaveu del grup muicipal PSPV-PSOE; Sonia Casaus
Lara, portaveu del grup municipal PP; Emili Altur i Mena, portaveu del grup municipal Compromis;

Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del grup municipal Ciudadanos-C's Burjassot; José A. López
Camarílles, portaveu del grup municipal Esquerra Unida; i Adrián Juste Agulló, portaveu del grup
municipal Totes amb Burjassot, en el seu nom i representació, mitjancant el present escrit, i fent ús

deis atribucions que li confereix i a l'empara d'alló que s'ha estabíit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora deis Bases del Régim Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial Decret
2568/1986, de 29 de novembre, peí qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Régim Jurídic deis Entitats Locáis, eleva al Pie de la Corporació per al seu debat i aprovació, la

següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista de la Comunitat
Valenciana, davant deis casos de corrupció política que están colpejant la vida pública i la imatge
deis carrees electes que representem, demanda la unitat del municipalisme valencia en contra
de la Corrupció.
La corrupció suposa una amenaca per a l'estabilitat i seguretat de la societat valenciana, perjudica

les institucions i els valors de la democracia, l'ética i compromet el desenvolupament deis nostres

Pie núm. 3 de 29 de mar? de 2016

Página 9

pobles. És una alifac que afecta molt negativament davant de la incomprensible realitat de qué
roben els diners de tots, enfront deis que están patint els efectes d'una crisi devastadora.
Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció, és la nostra obligació, som
servidors públics que hem de vetlar per una gestió pública responsable i d'equitat sotmesa a la Llei.
També, és la nostra responsabilitat, fomentar la cultura deis valors socials, étics i democrátics,
apartant el model de societat que ha alimentat el métode del «pelotazo» económic i en
conseqüéncia, potenciar els sistemes de control de mitjans policials, judicials, així com deis
organismes encarregats de la vigilancia i inspecció de la gestió pública.

L'FVMP representa a 542 alcaldes i a 5.782 regidora, carrees electes locáis, que treballen i
presten els seus servéis amb dedicado i honestedat, en el seu compromís per millorar la vida deis
seus veíns i veínes des d'una vocació de servidors públics. Una gran majoria son de xicotets
municipis, sense retribució económica, pero amb moltes ganes de treballar peí seu poblé. No
obstant aixó, la conducta delictiva d'uns, suposa un atropellament al bon fer públie deis altres, la
immensa majoria.

Les ultimes noticies de corrupció afecten d'una manera molt negativa a la legitimitat de les nostres
institucions, perqué a mes del desvergonyiment, es demostra que han fallat els mecanismes de

control deis partits i de les institucions. És el moment, no podem esperar, hem d'actuar, els
ajuntaments som responsables de configurar una Administrado íntegra, impecable i honrada.
Per tot aixó, presentem per a la seua aprovació la següent proposta D'ACORD:

Primer.- Exigir l'obligació de reposar els diners públics deis ciutadans, per aquells que han comes
el delicte.

Segon.- Exigir l'actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, per a la
separado de responsabilitats i/o representació deis corruptes.
Tercer.- Exigir la retirada deis honors públics a les persones corruptes, en totes les seues
modalitats (plaques commemoratives, places, estatúes, condecoracions, etc.) instant a les entitats

ciutadanes al suport en aqüestes accions.
Quart.- Exigir el compliment rígorós de la Llei en els mecanismes de control en la gestió de les
Administracions Publiques.
Cinqué. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els ámbits
de la vida pública, promovent la qualitat de la democracia, presidida per l'ética i la dignitat.
Sisé. Defendre el nom de la Societat Valenciana, treballadora, honesta, i lamentar profundament

l'estafa económica i moral a qué els corruptes ens han sotmés"
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 22 de mar? del 2016.

10. GOVERNACIÓ- MODIFICACIÓ DEL RÉGIM DE DEDICACIÓ DE REGIDORS AMB
DEDICACIÓ PARCIAL. Expedient: 000060/2016-01.02.02
Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Amb motiu de la nova composició de la Corporació sorgida després de les Eleccions Locáis
celebrades el passat dia 24 de maig del 2015 i una vegada constituít l'Ajuntament el 13 de juny del
2015, correspon a l'Alcalde realitzar la proposta sobre el nombre de membres de la Corporació que
exerciran els seus carrees amb dedicació parcial de conformitat amb el que establix l'article 75.2 i 5
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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 establix l'article 75.2 de la LRBRL, els regidora que exercisquen els
seus carrees amb dedicado parcial per realitzar funcions de presidencia, vicepresidéncia o ostentar
delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requerisquen, percebran retribucions peí
temps de dedicació efectiva a les mateixes, i en este cas serán igualment donats d'alta en el Régim
General de la Seguretat Social en tal concepte, assumint la Corporació les quotes empresarials
que corresponga (...). Les dites retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixen, si

és el cas, en les Liéis de Pressupostos Generáis de l'Estat. En els acords plenaris de determinado
deis carrees que comporten aquesta dedicació parcial i de les retribucions deis mateixos, 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, aprovant
finalment que el nombre de regidors que exerciran el seu carree amb dedicació parcial serán els
següents:

Regidors amb
Dedicació Parcial

Régim de dedicació

PSOE

2

Al 50% cada una

Partit Popular

1

Al 50%

Compromís

1

Al 50%

Ciutadans

2

Al 50% cada una

EUPV

1

Al 50%

Grup Politic

Totes
TOTAL regidors

7

Amb data 24-06-2015 núm. 20150011605, D. Emili Altur Mena, portaveu del grup politic municipal
Compromís 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 22-06-2015 sobre
el nombre de regidors amb dedicació parcial (que era de 0'5 per al seu grup) perqué a partir del 01
de juliol del 2015 no hi haja cap regidor de Compromís amb dedicació exclusiva i en canvi, a partir
d'aqueixa mateixa 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 a continuado
s'indica:
Regidors amb
Dedicació Parcial

Régim de dedicació

PSOE

2

Al 50% cada una

Partit Popular

1

Al 50%

Compromís

2

Ciutadans

2

EUPV

1

Al 75% cada un
Al 50% cada una
Al 50%

Grup Politic

Totes
TOTAL regidors

8

Posteriorment, s'han sollicitat les modificacions següents:
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1a.- Amb data 09-09-2015 núm. 20150015735, D. Emili Altur Mena, portaveu del grup polític
municipal Compromis sol-licita, per al seu grup, que es modifique aquest acord del Pie de 30-062015 sobre el nombre de regidors amb dedicació 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 dedicació parcial (que era de 2, al
75% cada un d'ells) perqué des del 01 d'octubre del 2015 hi haja un regidor de Compromís amb
dedicació exclusiva i, des d'aqueixa mateixa data, els regidors del seu grup amb dedicació parcial
passen de 2 a 1 regidor, amb una dedicació del 50%.

2a.- Amb data 21-09-2015, núm. 2015016370, D. José Alberto López Camarilles, portaveu d'EUPV,
manifesta que en l'actualitat té una dedicació exclusiva (amb efectes económics des del 13-062015) i sol-licita que es modifique la mateixa perqué en compte de tindre una dedicació exclusiva
del 100% passe a tindre una dedicació parcial del 90% peí fet que té previst tomar a realitzar
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:
Regidors amb
Dedicació Parcial

Régim de dedicació

PSOE

2

Al 50% cada una

Partit Popular

1

Al 50%

Grup Polític

Compromís
Ciutadans
EUPV
Totes
TOTAL regidors

m

Al 50%

2

Al 50% cada una

2H

Al 90% i 50%

8

(*) Fins al 30 de setembre del 2015 el nombre de regidors de Compromís amb dedicació
parcial era de dos (2) al 75% cada un d'ells. Des del 01 d'octubre del 2015, passará a
tindre 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 del 01 d'octubre del 2015 passará a tindre dos (2), un al 90% i un
altre al 50%.
Amb posteriorrtat, atenent les peticions formulades directament a l'Alcaldia per les portaveus deis
grups polítics municipals del Partit Popular i de Ciutadans 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.
Aquest increment va ser aprovat peí Pie de 15 de desembre del 2015 en els termes següents:
Grup Polític

Regidors amb
Dedicació Parcial

PSOE

2

Partit Popular

1

Régim de dedicació

Al 50% cada una
Al 75%

Compromís

1

Al 50%

Ciutadans

2

Al 75% i 50%

2

Al 90% i 50%

EUPV
Totes

—

TOTAL regidors

—

8

Vist l'escrit de 15-03-2016, núm. 2016004681 en el que la regidora, amb dedicació exclusiva

(100%), Sra, Lluna Arias CORTINA, sol-licita tindre una reducció en aquesta dedicació passant a

ser del 95%.
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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 dedicado parcial, per al que
préviament es tramitará un expedient de modificado de crédits.
Ates que en l'actualitat no s'ha aprovat el pressupost general municipal de l'exercici 2016,
prorrogant-se els crédits iniciáis del pressupost de 2015 en el que després de les Eleccions Locáis
de 24 de maig del 2015 es van fer modificacions pressupostáries per a atendré aquest gasto.
Per tot aixó, propose al Pie, l'adopció de I'ACORD següent:

Primer- Incrementar al grups polítics municipals de Compromís el nombre de regidors que
exerciren el seu carree amb dedicado parcial segons el detall següent:
Regidors amb
Dedicació Parcial

Régim de dedicació

PSOE

2

Al 50% cada una

Partit Popular

1

Al 75%

Compromis

2

Al 95% ¡50%

Ciutadans

2

Al 75% i 50%

EUPV

2

Al 90% i 50%

—

—

Grup Polític

Totes
TOTAL regidors

9

Segon.- Per resolució de l'Alcaldia es determinará ais membres de l'Ajuntament que realitzaran les

seues funcions en régim de dedicació parcial.
Tercer.- Donar d'alta a aquests regidors en el régim general de la Seguretat Social, assumint
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 modificació de crédits"

Sense intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 2 Compromís, 2 EUPV, 1 C's 1

Totes), i una abstenció (1 Lluna Arias CORTINA, per trobar-se absent), ACORDA aprovar en els
seus propis termes la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió
Informativa de Governació de 22 de marc del 2016.

11. GOVERNACIÓ- SOL-LICITUD QUE PRESENTA LLUNA ARIAS CORTINA SOBRE
REDUCCIÓ DE JORNADA I COMPATIBILITAT AMB UNA ALTRA ACTIVITAT
PROFESSIONAL. Expedient: 000062/2016-01.02.23

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Vist l'escrit presentat per Lluna Arias CORTINA rebut en aquest Ajuntament el 21 de marc del
2016 i registrat amb el número 4882, en el que sol-licita el reconeixement de compatibilitat per a

exercir funcions de Professora Associada en la Universitat de Valencia.

Vist que Lluna ARIAS CORTINA és regidora d'aquest Ajuntament i des de l"1 de novembre del

2015 exerceix les seues funcions com a regidora de l'Área de Benestar Social amb una dedicació
al 100%.
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Vist que ha sollicitat una reducció al 95% de dedicado en escrít amb registre núm. 4681 de data
15 de mar? de mar? del 2016, estant pendent d'aprovació peí Pie.
Vist que la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Publiques, assenyala, en la seua apartat c) que la present Llei s'aplicará al
personal al servei de les Corporacions Locáis i deis Organismes d'elles dependents.

Vist que aquesta llei assenyala, en el seu apartat 5. b) que el personal indos en l'ámbit d'aplicació
d'aquesta llei podrá compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici deis carrees electes de
membres de les Corporacions Locáis, llevat que exercisquen en les mateixes carrees retribuits i de
dedicado exclusiva.

Que l'article 4 de la dita llei estableix que podrá autorítzar-se la compatibilitat per a l'exercici d'un
lloc de treball en l'esfera docent com a Professor Universitari Associat en régim de dedicado no
superior a 30 ñores setmanals i amb durado determinada, i sempre que no coincidisca l'horari a
realitzar en l'exercici de les seues funcions en aquest Ajuntament.

Consta en l'expedient escrít de la interessada informant que el tipus de contráete és d'una durado
temporal i parcial 4+4 (4 ñores de docencia i 4 de tutoría per setmana) com a Professora associada
de la Facultat de Treball Social.
I vist Tinforme de la Técnic de Recursos Humans de data 22 de mar? del 2016.
El Regidor que subscriu eleva al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Governació, la següent proposta d'ACORD:
Primer- AUTORITZAR, a partir de la data del Decret en qué l'Alcalde la nom amb dedicado
parcial, la compatibilitat sol-licitada per la Regidora Lluna Arias CORTINA per a l'exercici d'un
segon lloc en el sector públie per a ocupar lloc de Professora Associada en la Universitat de
Valencia, sempre que el total d'hores en el nou lloc no supere les 30 ñores setmanals, i no
coincidisca amb l'horari a realitzar en l'exercici de les seues funcions en l'Ajuntament, havent de
presentar la interessada justificado de la Facultat sobre el nombre d'hores, lloc i durado del
contráete.

Segon.- Notificar el present acord a la interessada"
Sense intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 2 Compromís, 2 EUPV, 1 C's 1

Totes), i una abstenció (1 Lluna Arias CORTINA, per trobar-se absent), ACORDA aprovar en els
seus propis termes la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió
Informativa de Governació de 22 de mar? del 2016.

HISENDA

12. HISENDA.- PROPOSADA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER SUPLEMENT DE
CREDETFINANQAT AMB BAIXA PERANULLACIÓ. Expedient: 000002/2016-07.02.02
" Per unanimitat deis assistents s'acorda retirar aquest punt per a incorporar nova documentació a
l'expedient."

13. HISENDA.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2016000532 DE DATA
23 DE FEBRER DEL 2016 DE LIQUIDACIÓ DEL P RESUPÓSIT 2015. Expedient:
000007/2016-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
Pie núm. 3 de 29 de mar? de 2016

Página 14

" Donat compte del següent Decret d'Alcaldia el text del qual es transcriu a continuado:
"Decret / Decret 2016000532
Data / Data: 23 de febrer del 2016
Expedient / Expedient HISENDA - 000007/2016-07
Rafael Garda García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atríbucions

conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abríl, Reguladora de les Bases de Régim
Local, i la resta de disposicions que la complementen i desenvolupen.
Vist que amb data 19 de febrer del 2015, ha sigut emés un informe d'lntervenció núm.55/2016
relatiu a la Liquidado del Pressupost 2015, en virtut de l'article 191.3 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locáis.
De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locáis aprovat
per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de mar? i amb article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre
materia pressupostária.
RESOLC

PRIMER.- Aprovar la liquidado del pressupost 2015, en els termes següents:
a) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE
DESEMBRE DE 2015-

1. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES

EXERCICI

PENDENT DE
PAGAMENT

%

Corrent

23.956.486,43

1.218.215,15

5,09%

Tancat

2.053.713,40

420.535,69

20,48%

2. DRETS RECONEGUTSNETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE.
EXERCICI

DRETS RECONEGUTS
NETS

PENDENT DE
COBRAMENT

%

Corrent

24.302.166,47

4.659.988,90

19,18%

Tancat

11.164.964,52

7.899.810,30

70,76%

b) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI.
CONCEPTE

a)operacions corrents

DRETS
RECONEGU
TS NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUD
ES NETES

22.140.548,1

20.892.058,33

1.248.489,8

8

AJUSTAMENTS

RESULTAT
PESSUP.

5

b)altres operacions no financeres

2.054.870,11

697.111,27

1.357.758,8
4

1.Total operacions no financeres.
(a+b)

24.195.418,2
9

21.589.169,60

2.606.248,6
9

2.Actius financers.

106.748,18

3.Passius financers.
Resultat
l'exercici

pressupostari
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AJUSTAMENTS
4.obligacions
RTGG.

financades

amb

1.151.106,3
5

5.desviacions de financament de
l'exercici negatives.

552.123,74

S.desviacions de financament de

l'exercici positives.
RESULTAT
AJUSTAT.

2.042.774,5
9

PRESSUPOSTARI

6.135,54

c) ROMANENT DE CREDET.

Capítol

C.DEFINIT.

(1)

1.Despeses personáis
2. Béns corrents

6.lnvers¡ons reals

7.Transferéncies
capital.

Románente de
créditd )-(2)

9.631.929,90

9.241.239,2
4

390.690,66

8.421.289,02

7.956.777,9
2

464.511,10

535.053,97

494.228,71

40.825,26

3.Despeses financeres

4.Transferéncies corrents

O.R.N. (2)

3.495.237,93

3.199.812,4
6

295.425,47

3.538.299,88

697.111,27

2.841.188,61

106.400,00

106.400,00

0,00

2.260.916,83

2.260.916,8
3

0,00

27.989.127,5
3

23.956.486,
43

4.032.641,10

de
0,00

8.Actius financers.

9.Passius financers
Total general.

INCORPORABLES
NO INCORPORABLES

3.531.174,70
501.466,40

d) ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS

IMPORTS
1.+ Fonslíquids
2.+ Drets Pendent de Cobrament:

1.842.701,53
12.790.214,31

+De Pressupost Corrent

4.659.988,90

+De Pressupost tancats.
+De Operacions No Pressupostáries.

7.899.810,30

-cobraments
realitzats
pendents
d'aplicació
definitiva
3.t) Obligacions pendents de pagament.

230.415,11
382.350,72
3.280.765,10

+ De Pressupost Corrent

1.218.215,15

+ De Pressupost tancats.
+ D'operacions No pressupostáries.

1.642.014,26

Pie núm. 3 de 29 de marg de 2016

420.535,69

Página 16

-pagaments
definitiva

realitzats

pendents

d'aplicació

63.414,12

1. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

11.033.214,14

II. SALDOS COBRAMENT DUBTOS
III. EXCÉS DE FINANGAMENT AFECTAT

7.559.038,91

IV.
ROMANENT
DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS

3.114.407,43

PER

A

359.767,80

Per tot aixó, s'eleva al Pie la següent proposta d'ACORD:
Ratificar en tots els seus termes el Decret d1Alcaldía abans transcrit."
El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la
Comissió Informativa d'Hisenda de 22 de marc del 2016.

14. RENDES I EXACCIONS- MOCIÓ GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR. EXEMPCIÓ DE
PAGAMENT PREU PUBLIQUE PER UTILITZACIÓ D'INSTALLACIONS MUNICIPALS
EN DETERMINÁIS SUPÓSITS.. Expedient: 000008/2016-07
Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" 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 si és el cas, aprovació peí Pie de la Corporació de la següent:

MOCIÓ
En el Pie del mes de Gener del 2016, es va aprovar la modificado de l'Ordenanca reguladora de
Preus Públics aplicable en les installacions esportives municipals, per la que els veíns de Burjassot
tindran l'oportunitat de gaudir de les installacions esportives amb una reducció de preus de quasi
un 40% de mitjana.
Aquesta mesura adoptada, pensem que pot ser millorada amb l'aplicació d'una exempció de tais
Preus Públics per a certs collectius tenint en compte situacions personáis, económiques i/o de
salut.

La crisi económica continua afectant les butxaques d'una gran part de la societat espanyola. Cada
persona decideix quines activitats o que despeses llevar-se o reduir per a poder arribar a fi de
mes, i som conscients que molts deis nostres veíns han prescindit d'activitats esportives per ais
seus filis o per a ells mateixos per la seua situació económica.
L'esport no és un "capritx", és una activitat necessária per a la salut física i mental d'una societat.

Des del Partit Popular de Burjassot, pensem que els veíns que porten practicant activitats
esportives, o pensen a iniciar-les, la falta de recursos económics no pot ser un motiu per a no
poder realitzar-les.

La pitjor situació pot donar-se en menors o adolescents; creiem que estarem tots d'acord, que mes
trist i lamentable seriosa que no pogueren realitzar practiques esportives en les installacions
municipals els nostres veíns mes jóvens perqué els seus pares no puguen pagar-ho.
Un altre col lectiu en el qual pensem i que deurien estar exempts de pagament, son els veíns que
tinguen l'edat que tinguen, que per prescripció médica, ja siga per motius de salut física o
psicológica, aconsellen la práctica d'alguna activitat esportiva, com pot ser el cas de persones de la
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tercera edat, persones amb discapacitats físiques o psicológiques, per ais quals les activitats
esportives mi lloren substancialment la seua qualitat de vida.

Vist l'informe d'lntervenció número 63/2016 de data 25/02/2016.
Per tot ells el Partit Popular de Burjassot proposa al pie:
ACORDS
Primer.-.lnstar a l'Equip de Govern a l'exempció del Pagament de la utilització de les Installacions
Esportives i de les Piscines (coberta i d'estiu), a les famílies en situado de desocupado d'ambdós
cónjuges; així mateix en famílies monoparentals en qué el progenitor aquest en situado de
desocupado.
Segon.-.lnstar a l'Equip de Govern a l'exempció del Pagament de la utilització de les Installacions
Esportives i de les Piscines (coberta i d'estiu), ais veíns que per prescripció médica com puguen
ser persones de la tercera edat, discapacitats físics i psíquics, tinguen necessitat desenvolupar
activitats esportives en benefici de la seua salut.
Tercer.-. Traslladar de la moció al teixit associatiu del municipi, i procedir a la seua difusió en els
mitjans de comunicado Municipal"

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per tretze vots a favor (8 PSOE, 3 Compromís i 2 EUPV) i
cinc vots en contra (4 PP i 1 Totes) i 1 abstenció (1 S) ACORDA, aprovar el dictamen desfavorable
de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 22 de marc del 2016 ¡ per tant rebutjar la
moció del grup municipal del PP anteriorment transcrita.

15. RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DECRET ALCALDÍA NÚM. 2016000763 DE
DATA 10 DE MARS DEL 2016 PEL QUE S'APROVA EL PLA PRESSUPOSTARI A

MITJÁ TERMINI 2017-2019. Expedient: 000009/2016-07

Vista la proposta del Delegat de l'Area que a continuació es transcriu:
" Donat compte del Decret d'Alcaldia que a continuació es transcriu:
Decret / Decret 2016000763
Data / Data: 10 de marc del 2016

Expedient I Expedient: HISENDA- 000009/2016-07

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions
conferídes en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim
Local, Ha resta de disposicions que la complementen i desenvolupen.
Vist l'informe d'lntervenció núm. 82/2016, que analitza el Pía Pressupostari emés basant-se en les
projeccions de les principáis partides d'ingressos i despeses, i de conformitat amb el que establix
l'art.27 de la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat
Financera i art.15.1 de l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la L.O. 2/2012.
Ates que el próxim 14 de mar? del 2016 finalitza el termini per a rendir aquesta informado,
de la que és responsable el Departament d'lntervenció Municipal, a través de l'aplicació informática
habilitada per l'Oficina virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locáis, dependent del
Ministerí d'Hisenda i Administracions Publiques.

RESOLC
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PRIMER.- Aprovar el Pía Pressupostari A Mitjá Termini 2017-2019, relatiu al pressupost consolidat
de totes les entitats integrants de la Corporació, d'acord amb les magnituds:

Ifililifi
* ¡Sí-Jmt;uüfjlíníííiüw\tt' jfijir, tt

Any2015

taxa

taxa

taxa

varia-

variació

varia

ció
2016/
2015

Any2016

Any2017

2017/
2016

do

Any2018

2018/

2017

Saldo
operacions
0,52%

2.335.968,47

0,82%

2.355.121,68

2.331.886,74 -0,35% 2.323.839,29 0,52%

2.335.968,47

0,82%

2.355.121,68

2.331.886,74 -0,35% 2.323.839.29

corrents

Derivats
d'evolució

tendencial
afectats

(no
per

modificació
polítiques)

- Derivats de
modificacions
de polítiques

0,00%

0,00%

0,00%

Saldo
operacions
capital

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.331.886,74 -0,35% 2.323.839,29

0,52%

2.335.968,47

0,82%

2.355.121,68

tendencial (no
afectats
per
modificació
2.331.886,74 -0,35% 2.323.839,29
polítiques)

0,52%

2.335.968,47

0,82%

2.355.121,68

de

Derivats
d'evolució
tendencial (no
afectats
per
modificació
polítiques)
- Derivats de
modificacions
de politiques

Saldo
operacions
fi nanceres

no

Derivats
d'evolució

- Derivats de
modificacions

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.331.886,74 -0,35% 2.323.839,29

0,52%

0,00%

0,00%

de polítiques
Saldo
operacions
financeres

Derivats
d'evolució
tendencial

(no

afectats
per
modificació
polítiques)
- Derivats de
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modificacions
de polítiques
Saldo
operacions
2,331 ;886V74;
no financeres
(+/-)
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A
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financament

Deute
31/12

'

Í4,73yj 13.520.255,39 17,42% f1.165.133,71

_

18.180.063,15

12,78%

15.856.223,86

Deute

._

viu/lngressos
corrents

14,73%

79,02%____ ü;o,63% _ .70,62%

13.520.255,39

17,42%

11.165.133,71

i

_ 15jÓ?)%

60.0356__' 17¡69°/¿ __49;4H%__

SEGON- Donar compte al Pie de la Corporació Municipal del present Decret en la próxima
sessió que hi naja, segons el que preveu l'art.42 del RD 2568/1986, de 26 de novembre, peí qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i régim Jurídic de les Entitats Locáis.
Per tot aixó, s'eleva al Pie la proposta d'ACORD següent:
Ratificar en tots els seus termes el Decret d'Alcaldia anteriorment transcrit"

El Pie pren coneixement de l'informe anteriorment transcrit que ha sigut dictaminat per la Comissió
Informativa d'Hisenda de 22 de mar? del 2016.

16. RENDES I EXACCIONS- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
BURJASSOT PER A LA BAIXADA DELS PREUS PÚBLICS DE LES INSTALLACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS DE BURJASSOT. Expedient: 000018/2016-05

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
SRA Tatiana

Sanchis

Romeu,

portaveu

del

grup

municipal

Ciudadanos-C's Burjassot

(grup.ciudadanos-cs@ayto-burjassot.és) 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 la present MOCIÓ per al seu debat i aprovació, si procedeix, d'acord

amb la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'esport és salut. La práctica de l'esport afavoreix la qualitat de vida de les persones, ja no sois en
el físic sino també quant al psicológic i a les relacions socials. L'esport és essencial per al
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desenvolupament deis nostres xiquets i jóvens, a mes de tindre una gran influencia en la prevenció

de moltes malalties. És per aixó que des de l'Ajuntament s'ha de fer tot el que es puga per fomentar
el seu práctica.

En aquest sentit, qualsevol veí ha de tindre dret a poder gaudir de les instal-lacions esportives
municipals a uns preus raonables, i no prohibitius com els actuáis. En comparació, les installacions
esportives de Burjassot son les que teñen uns preus públics mes elevats amb relació ais pobles del
voltant.
Si agafem un cas básic com el lloguer d'una pista de tennis o de frontó amb llum solar, a Burjassot
el preu ascendeix ais 10€ (8 per ais empadronáis), mentres que a Paterna la mateixa pista costa

6,81€ per a tots els públics, segons les ordenances reguladores de tais preus en cada municipi. És
encara mes exagerat quan s'utilitza llum artificial, perqué deis 10,04€ que costaría jugar a Paterna,
la mateixa installació costa 15€ en el nostre municipi.

En l'ús d'una pista poliesportiva (fútbol sala o basquetbol) la comparativa encara resulta mes
exagerada: deis 25€ (17€ per a empadronats) que costa a Burjassot ais 12,77€ de les pistes
polivalents de Paterna.
I la comparativa amb altres municipis com a Rocafort, l'Eliana o Godella, per citar alguns exemples,

segueix la mateixa línia o és fins i tot mes desfavorable per a la nostra localitat.

És per aixó que es creu necessari dur a terme una disminució de les dites tarifes perqué no
excloguen a qualsevol veí de la práctica habitual de l'esport en installacions publiques, sobretot ais
jóvens, que son els usuaris mes habituáis.
Per tot alió que s'ha exposat, sol-licita al Pie l'adopció deis ACORDS següents:

Primer.- Modificar l'ordenanca reguladora del preu públic d'aplicació en les instal-lacions esportives
municipals per a reduir com a mínim un 20% les tarifes d'aquests servéis.
Segon.- Crear un abonament jove dins de l'article 6 "Exempcions i Bonificacions", que seria una

reducció d'un 20% addicional per a jóvens menors de 30 anys.

Tercer.- Estudiar les hores de menys afluencia de públic, com els matins, i promocionar-les amb
descomptes addicionals per a tindre al máxim rendiment nostres instal-lacions esportives
municipals.

Quart. Donar compte de la present moció en el próxim butlletí municipal, així com en qualsevol
deis mitjans de comunicació públics'1
Obert el tom d'intervencions es van produir les següents:
Peí grup S, Senyora Tatiana Sanchis exposa breument el contingut de la seua esmena per a
retirar el primer punt de la proposta d'acord.

Obert el tom d'intervencions sobre l'esmena, es van produir les següents:

Peí grup Totes, D. Adrián Juste manifesta que el seu grup está d'acord amb la retirada del punt 1
de la moció i per tant votará a favor de l'esmena.

Peí grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que quan es va debatre la baixada de les taxes
que proposava la regidoría d'esports, des d'EUPV es va proposar també l'aplicació de descomptes
per a la gent desocupada i per al collectiu jove, per aixó i com no podría ser d'una altra manera, el
seu grup votará a favor.
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Peí grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que el seu grup votará en contra de l'esmena
perqué votaran en contra de la moció per les raons que després explicará el seu company.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per huit vots a favor (4 PP, 1 C's, 2 EUPV i 1 Totes) ¡ onze
vots en contra (8 PSOE i 3 Compromís), acorda rebutjar l'esmena presentada peí grup municipal
Ciutadans.

Obert el torn d'intervencions sobre el fons de la moció, es van produir les següents:

Peí grup S, Senyora Tatiana Sanchis manifesta que han comparat els preus amb altres municipis
i estudiant la seua moció, consideren que son prou elevats, per aixó proposaven baixar-los. Pero
com aqueix punt está eliminat continúen proposant l'abonament jove dins de l'article 6
d'exempcions i bonificacions. Acó suposaria una reducció d'un 20% addicional per a jóvens menors
de 30 anys i en l'actualitat aquesta bonificado no está en l'ordenanca. També es podía estudiar les
ñores de menys afluencia i promocionar-les amb descomptes addicionals per a aconseguir el major
rendiment de les installacions municipals.
Peí grup Totes, D. Adrián Juste manifesta que quan es va estudiar la moció es va tindre un
problema amb el primer acord pero els pareix una bona idea aixó de l'abonament jove i els horaris
pero s'abstindran perqué no s'ha inclós l'esmena.
Peí grup PSOE, D. Manuel Pérez manifesta que s'ha de tindre en compte, en primer lloc, que per
a abaixar els preus ha d'haver-hi un estudi previ i que en l'actualitat aquest municipi cobra menys
que per exemple el de Paterna. Que no és una bona idea aixó e l'abonament jove perqué en
aquest municipi els preus es cobren per l'ús de la installació, la qual cosa significa que en tots els
esports, exceptuant l'atletisme que és individual, participen moltes persones, amb la qual cosa no
podría controlar-se si l'abonament és utilitzat per jóvens o no. Que quant a la utilització de les
instal-lacions en horari de mati, aquest Ajuntament té un conveni anual amb la Universitat que
ocupa el 100% de les instal-lacions i a mes deixa gratuítament ais collegis La Fontaine, La
Nativitat i Mare de Déu deis Desemparats la utilització de les installacions ais matins.
Peí grup S, Senyora Tatiana Sanchis manifesta que l'abonament jove es podría aplicar
individualment en atletisme, frontó, en les piscines etc., caldria fer un estudi, que en definitiva és el
que es demana en la moció. Que no cal exigir el carnet a tots els que vagen a jugar per a
comprovar si s'estan afavorínt gratuítament del benefici d'un abonament jove perqué hi ha
empreses publiques en aquest Ajuntament que son deficitáries simplement peí fet de prestar
activitats relacionades amb servéis socials.
Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que volen veure els estudis previs que s'han fet
per a abaixar els preus. Que és una llástima que propostes serioses i en positiu per a millorar la
qualitat de vida de la població de Burjassot, peí fet de vindre de l'oposició, es tomben per l'equip de
govern i que les persones d'aquest poblé no puguen beneficiar-se d'uns millors preus per la

utilització de les installacions esportives, com per exemple les persones que, per prescrípció
médica, necessiten nadar per problemes d'esquena i que s'han de gastar un dineral, perqué s'ha
llevat també l'abonament anual per a utilitzar les piscines. Que també vol que se li facilite una (lista
de les persones que están exemptes per informe deis Servéis Socials, en el pagament de la
utilització de les instal-lacions esportives.
Peí grup PSOE, D. Manuel Pérez manifesta que qualsevol persona amb problemes d'esquena a
qué el metge li naja prescrít que ha de nadar i acudeix ais Servéis Socials, li garanteix que té
assegurada la bonificado. Que torna a insistir en el fet que l'abonament jove tal com s'ha plantejat,

no és factible perqué no es pot regular la utilització de les instal-lacions. A mes considera que no és
un preu excessiu cobrar 6 euros per utilitzar la pista de futbet.
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L'Alcalde manifesta a la portaveu del Partit Popular que, respecte a la seua petició de veure els
estudis previs a les baixades de preus, si haguera revisat els expedients quan es van abaixar els
preus hauría vist l'estudi a qué fa referencia per la qual cosa li insta que revise els expedient abans

de reclamar documentado.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per onze vots a favor (8 PSOE i 3 Compormís), cinc vots en
contra (4 PP i 1 C's) i tres abstencions (2 EUPV i 1 Totes) ACORDA, aprovar el dictamen
desfavorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 22 de mar? del 2016 i per tant

rebutjar la moció del grup municipal de C'S anteriorment transcrita.

PROMOCIÓ ECONÓMICA

17. PROMOCIÓ ECONÓMICA- QUADRE RESULTÁIS DE LA GESTIÓ 2015 DE LES
COMANDES A CEMEF, SLU. Expedient: 000003/2016-05.CEMEF

Vista la proposta del Delegat de l'Area que a continuado es transcriu:
" En sessió de l'Equip de Govern de data 21 de gener de 2016 a proposta de Roe Senent, en la

doble condició de President del Consell d'Administració de CEMEF SLU i Regidor de l'Área de
Promoció Económica on está enquadrada l'Empresa Pública Municipal, s'aprova la creado d'un
Grup Técnic d'Estudi sobre CEMEF SLU, composat per Técnics Municipals.

L'objectiu del Grup Técnic d'Estudi sobre CEMEF SLU és analitzar l'empresa pública i fer
propostes de millora, tant en la composició interna com en els processos d'interrelació amb la resta
de l'Ajuntament de Burjassot.
El Grup Técnic d'Estudi está composat peí President i Vicepresident del Consell d'Administració, el
Gerent de CEMEF SLU, el Responsable de Servéis Socials (Manuel Monje), el Técnic de l'Oficina
Pressupostária (Damiá Oliver), la Interventora Municipal i el Secretan de l'Ajuntament.
La primera conclusió que ha arribat el Grup d'Estudis ha sigut apostar per la conveniencia de portar
a Pie Municipal un Document sinóptic de qué és, qué costa pressupostáriament i quins beneficis
socials produeix l'empresa pública, per a que puga ser exposat pels regidors responsables, debatut
i aprovat pels Grup Politics que composen la Corporació Municipal. El métode estará basat sobre el
concepte "Encárrec de Gestió". El Grup d'Estudi ha considerat que és important que cada
Regidor/a que siga responsable polític d'un Encárrec de Gestió siga coneixedor del monto
económic que es dedica a eixa activitat i la seua procedencia, el número de personal laboral
contractat, i quins beneficis socials produeix eixa activitat ais habitants de Burjassot.

El Document será exposat i debatut pels grups politics a la Comissió Informativa de Promoció
Económica i posteriorment portat a Pie Municipal per a la seua aprovació.

El President del Consell d'Administració ha considerat important que el Consell d'Administració
coneguera Inexistencia d'eixe procés que, encara que no es competencia estricta de l'empresa, si
és una assumpte que li toca directament.

Al Pie Municipal es portará un punt titulat "Aprovació deis resultáis deis Encerreos de Gestió de
CEMEF"

L'escrit constará de:
1) Una introducció / explicado del punt.

2) Un quadre titulat "Resultats 2015 Encárrecs de Gestió CEMEF SLU" amb 8 columnes i tantes
files com Encárrecs de Gestió existents (15). Les columnes serán deis següents conceptes:
Nom de l'Encárrec de Gestió.
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Data d'aprovació peí Plenari

Órgan on s'aprova i data (Junta de Govern Local).
Import de la darrera modificado económica de cada Encárrec de Gestió.
Ingressos Privats de cada Encárrec de Gestió.
Personal contractat per CEMEF SLU que executa cada Encárrec de Gestió.
Beneficis socials de cada Encárrec de Gestió.
Regidoría responsable de l'Encárrec de Gestió.

Els beneficis social que s'exposen al quadre mencionat serán un breu resum de la documentació
que s'acompanyá de cada Encárrec de Gestió.
3) Proposta d'aprovació del document peí Pie Municipal.

Així mateix l'escrit anirá acompanyat d'una Memoria on estiguen explicats els beneficis socials de
cada un deis Encárrecs de Gestió.
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RESULTATS GESTIÓ 2015 COMANDES A CEMEF SLU
COMANDA

DATA

DATA

PEL PLE

MODIF.

APROVACIÓ

ÚLTIMA

ECONÓ

Marc2016

COST
PER
A
PERSONAL BENEFICIS SOCIALS
AJUNTAMENT
INGRESSOS CONTRACT
2015
PRIVATS
AT CEMEF

regidoría
responsable

MICA

1. Servei d'ajuda 28/01/2002
a domicili (SAP)

31/01/2006

2. Podologia

Neteja 07/11/2002

3.
d'edificis

75.946 €

Pía
Correcció 30/12/2014

20.856 €

Pía
Correcció 551.712,40 €
30/12/2014

113.851 €

Disseny

i 24/02/2004

gestió

de

programes

de

formació

Pía
Correcció 258.528,20 €
30/12/2014

i

6.
Ludoteca
i JGL 13/1/2003 Pía
Correcció 53.732,35 €
consergeria613
30/12/2014

d'estiu

Piscines 13/11/2014

Pía
Correcció 126.000,00 €
30/12/2014

24
JORN.COM
PLI
7
JORN.PARC
IAL

2112 usuaris i 864 hores d'atenció SERVÉIS
del servei.
SOCIALS
Neteja de 24 centres de forma SERVÉIS
regular i 22 centres de forma MUNICIPALS
irregular. 40,904 hores de prestació
del servei

5
675
entrevistes realitzades per la SERVÉIS
JORN.COM borsa d'ocupació, 301
empreses SOCIALS
PL I 2 JOR. contactades,
111
ofertes
PARC.
gestionades, 823 assistents a aula
d'ocupació, 72 assistents ais grups
d'orientació i 92 alumnes en 8 cursos
en funcionament.

ocupado

7.

JOR.PARC.

6
JORN. 672 intervencions amb la policía URBANISME
COMPL.
local, 138 peticions ateses a benestar
social, 21
peticions de I'IMCJB,
pintura
de
les
installacions
municipals i escolars.

Correcció 197.402,14 €
30/12/2014

integráis
urbanisme
(pintura i metaII)

8
15007 h. d'atenció subvencionada SERVÉIS
JOR.COMPL total i parcial per Aj Burjassot. 3602 SOCIALS
I
10 h.
prestades per mediado
Llei
JORN.PARC dependencia, 87 h. atenció privada i
177 usuaris atesos
1

€

Servéis JGL 27/2/2006 Pía

4.

5.

Pía
Correcció 270.434,33 €
30/12/2014

1

Isaac Peral: 35 xiquets de 17:00 a SERVÉIS
30 xiquets de SOCIALS

JORN.COM 19:30, Díaz Pintat:
PL
I
2 17:00 a 20:00
JORN.PARC

721 €

10
28883 usos totals, 17 collectius ESPORTS
JORN.COM atesos
i
6
collectius
atesos
PL3 MESOS gratuitament.

Piscina 13/11/2014

8.
coberta

Pía

Correcció 197.217,00 €
30/12/2014

217.979 €

8

67056

JORN.COM

usos

PL

I

9

usos

per

per particuíars,

collectius.

Total

13680 ESPORTS

80736

usos.

JORN.

PARCIAL
9.

Disseny

i 31/07/2012

gestió

de

programes

de

22 activitats, realitzant-se algunes PROMOCIÓ
JOR.COMPL diverses vegades
a
l'any,
140 ECONÓMICA
emprenedors atesos, 630 firmes
digitals, 19 autónoms i 6 societats
atesos en el PAE

Pía
Correcció
193.577,18 €
30/12/2014

3

Promoció

Económica
10. Turisme

JGL 29/2/2016 JGL
29/2/2016

10.000,00 €

11.
Mercat 17/06/2014
municipal i venda
no sedentaria

Pía
Correcció 26.000,00 €
30/12/2014

12.
Personal 31/07/2012
Agencia
Sostenibilitat

Pía
Correcció

13.

públic

Pía
Correcció
10.072,00 €
30/12/2014

14.
Oficina 01/07/2014
Pressupostária
Local

Correcció

Aparcament 26/10/2004

15.

Programa 25/10/2011

alfabetització
informática
16.
Gestió
general Centre i
coordinació

Cursos ornitologia/aus 49 assistents, MEDÍ AMBIENT
horts socíals 238 persones ateses,
PL.
I
1 burjabike 159 persones amb atenció
JORN.PARC directa i 10106 usos. Rutes per
l'horta 128 assistents i rutes culturáis
174 assistents.
1

68.499,90 €

JORN.COM

30/12/2014

40.468 €

Pía
56.702,07 €

1
JORN.COM
PL

Assisténcia técnica 24 hores 365 SERVÉIS
dies, manteniment integral de l'edifici MUNICIPALS
i 95 places utilitzades.

1

Estudis
setmanals
pressupostária. Estudis

JORN.COM

30/12/2014

PL

d'edificis públics i d'aplicació de taxes
i preus públics. Estudis de carácter
fiscal.

JGL
28/12/2015 39.086,45 €

1

193 alumnes, impartido de 1292 hors SERVÉIS

JORN.PARC de classe en 58 cursos organitzats en SOCIALS

I

2015.

Pía
Correcció 300.000,00 €
30/12/2014

5

4.156 €

Societat

constituida

2.358.964,02

€

gestionant

les PROMOCIÓ

JORN.COM comandes actuáis i amb capacitat per ECONÓMICA/CEM
PL.
I
1 a assumir encárrecs futurs.
EF

JOR.PARC.
TOTAL

Re núm. 4 de 26 d'abril de 2016

d'execució ECONOMÍA
de costos HISENDA

473.977,00
€

Página 26

Per tot aixó, propose a la Comissió Informativa de Promoció Económica la següent proposta d'ACORD:

Únic-Aprovar el quadro titulat "Resultat Gestió 2015.Comandes a CEMEF SLU"
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE i 3 Compromís), un vot en contra (1

C'S) i set abstencions (4 PP, 2 EUPV i 1 Totes), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Promoció Económica de 22
de mar? del 2016.

18. PROMOCIÓ ECONÓMICA- MOCIÓ CONJUNTA COMPROMÍS, ESQUERRA UNIDA I TOTS AMB
BURJASSOT PER LA DECLARACIÓ DE BURJASSOT COM A MUNICIPI CONTRARI AL
TRACTAT TRANSÁNLANTIC DE COMER? I INVERSIONS (TTIP) COMPROMÍS, ESQUERRA
UNIDA I TOTS AMB BURJASSOT. Expedient: 000006/2016-05.60.01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" D. EMILI ALTUR I MENA, Portaveu de Coalició Compromís, D. JOSÉ ALBERTO LÓPEZ CAMARILLA,

Portaveu d'Esquerra Unida i D. ADRIÁN JUSTE AGULLO, Portaveu de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament
de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i 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:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat deis estats membres de la Unió Europea (UE) de negociar
amb els Estats Units (EUA) el Tractat Transatlántic de Comer? i Inversions (ATCI, mes conegut com TTIP per
les seues sigles en anglés), també conegut com a Acord Transatlántic de Lliure Comer? (TAFTA)
presumptament amb la finalitat d'incrementar el comer? entre la UE i EUA,

reduint les barreres no

aranzeláries, a fi d'aconseguir crear ocupació, creixement económic i millora de la competitivitat.
Des de llavors, UE i EUA están negociant en secret, amb un intolerable déficit de transparencia i control per
part de la ciutadania i deis seus representants politics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de
liberalització de comer? i inversions, que representa un serios perill per a la democracia i la deguda protecció
deis drets en materia de sanitat i educació, del medí ambient, els nostres drets digitals o com a consumidors,
anteposant l'interés comercial deis inversors i empreses transnacionals (ETN) a linteres general.
Aquesta "major liberalització de les relacions comerciáis EE.UU-UE", tal com está concebuda, implicaría una
rebaixa deis estándards europeus i americans, és a dir de les regulacions que protegeixen al consumidor, ais
treballadors i al medi ambient, ja que s'enfronten ais beneficis de les corporacions. D'aquesta manera, i sota
aquest principi, es posaria fi a el "Principi de precaució" vigent a Europa que regula la legislado sobre
alimentació i drets deis consumidors europeus.
Aquest acord suposará la mercantilizació absoluta de les nostres vides i la submissió total de la sobirania deis
estats ais interessos de les grans corporacions, amb acords que s'estan negociant en secret, quasi nulla
transparencia i sense cap control per part d'organismes públics que representen a la ciutadania.
El TTIP, té entre els seus objectius la liberalització total deis servéis públics i l'obertura de prestado deis
mateixos a les ETN , així com a les compres i licitacions de béns i servéis de les Administracions Publiques,
la qual cosa posa en perill el funcionament de tots els servéis públics i de les compres publiques, en tots els
nivells, comprometent la facultat deis representants triats per a administrar lliurement les seues comunitats
locáis i promocionar la industria, l'ocupació i les iniciatives locáis.
Pero, sobretot, el TTIP, ignora qualsevol legislado nacional o local en materia d'inversions. En introduir la
cláusula ISDS de solució de controvérsies Inversores-Estat, permet a les grans corporacions portar ais
governs (local, regional, estatal) davant tribunals privats en cas que es perjudiquen els interessos i beneficis
que estimen de manera subjectiva, la qual cosa limita encara mes la capacitat de les Administracions
Publiques per a aplicar liéis en les árees de salut pública, de medi ambient i protecció social.
D'aquesta manera, les liéis del comer? prevalen sobre qualsevol altra consideració social, i ignoren la
legislado nacional, regional o local, de tal forma que els ajuntaments i les comunitats locáis es troben
totalment sotmesos per aquest tipus d'ajustos estructuráis restrictius. Si les negociacions sobre el TTIP

segueixen avant, la lógica imposada per aquest tractat portaría al desmantellament deis servéis públics, així
com a la perdua de llibertat deis poders locáis per a subministrar els servéis necessaris que permeten satisfer
les necessitats socials de les seues poblacions i la promoció de polítiques de foment de l'activitat industrial i
de l'ocupació local.

L'aprovació del TTIP contribuiría, en el cas d'Espanya, a la planificada ofensiva del neoliberalisme
conservador del govern espanyol de desmantellament deis municipis, que sota el nom de Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local el govern de la nació pretén tres objectius básics:

1.- Restringir la democracia i autonomía local
2.- La supressió de competéncies i servéis públics locáis
3.- La total privatització deis servéis municipals.
La irracionalitat i la insostenibilitat d'aqueixos objectius están provocant conseqüéncies molt negatives per a la
majoria de la població:

Els govems regionals dins de la UE teñen el dret a ser informats sobre la legislado que va a ser acordada a
nivell europeu i que els afecta, així com a les corporacions locáis i comunitats autónomes del temtori
espanyol, perqué així puguen expressar les seues opinions. Aqueix dret no s'ha facilitat fins ara a les diferents
regions i corporacions locáis europees respecte a les negociacions que es venen produint en relació amb el
TTIP.

EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció deis inversors. En el cas de presentar-se
conflictes per part de dita col lectiva amb l'estat, una Comissió d'Arbitratge será qui s'encarregue de
resoldre'ls, la denominada "Investor-to-State Dispute Settlement" (ISDS). Aquest órgan tindria competéncies
per a establir compensacions económiques deis Estats ais inversors sempre que aquests demostren que
aquells apliquen certes mesures (tais com l'augment en estándards de la protecció del medi ambient) o que
reduísquen els beneficis futurs que una companyia conceba que hauria d'obtenir. L'Estat en aquest cas pot
recorrer judicialment la decisió i li poden donar la rao, pero li va a suposar uns costos processals molt elevats.
A mes, les decisions deis órgans d'arbitratge son ferms i no poden ser apellades.

Encara que les regles d'organismes similars al ISDS son bastant comuns en els acords de Iliure corriere entre
els EUA o la UE amb els paísos emergents a fi de garantir certa previsibiiitat de les decisions legáis, aqüestes
no son necessáries en paTsos amb sistemes legáis i judicials altament desenvolupats, tais com a la Unió
Europea i els Estats Units.

Així mateix, a la ciutadania li interessa que els servéis públics siguen eficients per a assegurar una bona
qualitat de vida. El tractat de Lisboa concedeix ais Estats Membres de la UE la competencia per a definir i
organitzar els servéis de l'interés general. Per tant la terminología de l'acord ha de ser la mateixa deis tractats
de la UE, especialment el Tractat de Lisboa, ja que aquest exerceix un paper essencial respecte ais "servéis
d'interés general". Per acó resulta inadequat el terme "utilitats publiques", utilitzat en la terminología de l'acord.

Els servéis públíes continúen evolucionant amb els canvis polítics, tecnológics i socials. En contrast amb a?ó,
els acords comerciáis impliquen sovint el risc de restringir les polítiques publiques amb "clausules frene",
especialment en el camp deis servéis públics.

Peí que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir l'Acord de Contractació
Pública (GPA) de l'Organització Mundial del Comerc (WTO) fins a crear un nou acord millorat. El GPA está
sent utilitzat per la Comissió de la UE com a justificado per a reduir les garanties en la llei de la contractació
pública.

Qualsevol classe
reduir-les. Aqueix
pública de la UE,
¡mportants ja que

d'acord, incloent la contractació pública ha de conduir a augmentar les garanties i no a
acord no deu al seu torn posar en perill els aspectes progressius de la llei de contractació
especialment els que faciliten el desenvolupament regional i local. Aquests aspectes son
permeten que es realitzen les contractacions publiques tenint no solament en compte el

preu sino també altres aspectes com els mediambientals i els socials.

El TTIP, en perseguir la liberalització total deis servéis públics i l'obertura de prestació deis mateixos a les
ETN, així com a les compres i licitacions de béns i servéis de les Administracions Publiques, posa en perill
tots els servéis públics i les compres publiques, en tots els nivells de poder, i compromet la facultat deis
representants triats per a administrar lliurement les seues comunitats locáis i promocionar l'activitat industrial,
l'ocupació i les iniciatives locáis.
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D'aquesta manera, les liéis del comer? prevalen sobre qualsevol altra considerado social, i ignoren la
legislado nacional, regional o local, de tal forma que les corporacions locáis es troben totalment sotmeses a
aquest tipus d'ajustos estructuráis restríctius, deguts ais acords i les polítiques de lliure corriere i de protecció
de l'inversor. Si les negociacions sobre el TTIP segueixen avant, la lógica imposada per aquest tractat portaría
al desmantel lament deis servéis públics, així com a la pérdua de Ilibertat deis poders locáis per a subministrar
els servéis públics i satisfer les necessitats socials de les seues poblacions, fent impossible la promoció de
polítiques de foment de l'activitat económica i de l'ocupació local.
Les ciutats i els municípis europeus reconeixen la importancia del comerc de mercaderies ¡ de servéis per al
benestar de la ciutadania. No obstant acó, la competitivitat ¡ el desenvolupament económic no haurien de ser
els únics criteris per a determinar els acords comerciáis tais com el TTIP. Així tnateix, els aspectes ecológics i
socials han de ser considerats en qualsevol negociado comercial bilateral. També és important que es

realitze una análisi comparativa sobre els costos que es generarien en aquests ámbits amb l'aplicació del

tractat respecte ais suposats avantatges que reportaría el mateix. Aquesta análisi no solament ha d'implicar
els seus efectes economics potenciáis, sino també els impactes que el TTIP podría teñir en ámbits com el
social, l'económic, el sanitarí, el cultural i el mediambiental, tant en la UE com en els EUA.
Les Administracions Locáis:

En estar prop de les necessitats deis seus pobles, teñen el deure ingerencia respecte al que trama el TTIP, i
un deure resposta, si no volen veure's acusades de no ajudar a la població i al planeta en perill.
Sent els cañáis adequats per a promoure els servéis públics i la industria i ocupado locáis, s'esforcen per a la
seua promoció com a resposta a Cinteras comú.

Están obligades a protegir els drets socials, economics i ambientáis i a fer front ais perills i exigéncies que vol
imposar el TTIP aplicant imposant practiques avui prohibides per les liéis europees. Cal esmentar entre elles
la producció de productes químics i farmacéutics no testats científicament; l'acceptació d'aliments modificats
genéticament, el consum de carn de vedella i de porc tractats amb hormones, el pollastre esterilitzat amb clor
o l'extracció de gas per mitjá de el "fracking".

Les entitats locáis desitgen ampliar el debat públie i democrátic sobre el que está veritablement en joc
després d'aquest Tractat i la sort que correrán els servéis i compres públics.
Per l'anteriorment exposat volen posar de manifest que:
El comerc i la inversió solament poden contribuir al ben comú i conduir a intercanvis económica i socialment
beneficiosos si respecten les necessitats humanes en tot lloc, i no es basen únicament en el benefici deis
especuladors financers i de les empreses multinacionals.
L'eliminació programada i progressiva deis servéis públics és al mateix temps l'eliminació programada i
progressiva de la solidaritat i la democracia.

L'obertura máxima deis servéis i les compres publiques a la competencia produeix efectes contraproduents
quant a la seua accessibilitat, la seua qualitat i el seu cost económic i ecológic
Els drets socials son drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre exclusivament de la lógica del
mercat.

Només l'existéncia diversificada de servéis públics socialment útils, permet assegurar una qualitat de vida
digna per a tots i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real de la democracia.
El control públie ha de preservar-se per a garantir l'accés ais béns comuns i a la creado de nous servéis
públics, així com per a afavorir la industria i ocupació locáis.
Per tot acó proposem els següents ACORDS:

Primer.- Declarar a aquest Municipi de Burjassot com a Municipi oposat al TTIP, defensant els servéis públics
básics per a la solidaritat i redistribució social.
Segon.- Sol-licitar del Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques del Govern central el seu suport a
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manten ir el carácter públic deis anomenats servéis socialment útils.

Tercer.- Sol-licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords
comerciáis similars (com el ZETA, Acord de Liiure Corriere entre Canadá i la UE, i el TISA, acord multilateral
per a la liberalització i prívatització de tot tipus de servéis públics), amb la finalitat d'aconseguir:

1.-Que mecanismes com el ISDS no siguen inclosos en aquest ni cap altre tractat.

2.-Defensar Tactual política reguladora de la UE i deis seus Estáis de manera que no es perden

competéncies en matéries de legislado social, protecció al consumidor i medí ambient, evitant la
participado de les ETN en la regulado.

3.-Que el tractat no es limite a objectius merament económics i se li done la mateixa importancia i
siguen de tractats d'igual forma en l'acord els objectius socials i els ambientáis.
4.-Que s'acabe Tactual falta de transparencia de les negociacions, es faga pública tota la informado i
s'óbríga un debat públic en la UE i els seus respectius parlaments nacionals, autonómics i locáis.
5.- Que els servéis públics i la propietat intellectual siguen exclosos de l'acord.
Quart- Donar trasllat deis acords a la Plataforma No al TTIP tant a nivell estatal com autonómic.

Cinqué.- Donar trasllat deis acords al Parlament Europeu, Govern central, a tots els Grups Pariamentaris del
Congrés de Diputats i ais grups pariamentaris de Les Corts.
Sisé.- Donar trasllar deis acords al teixit associatiu de Burjassot, al BIM i ais mitjans de comunicació a
disposició de l'Ajuntament de Burjassot"

Finalitzat el torn intervencions, el Pie, per sis vots a favor {3 Compromís, 2 EUPV i 1 Totes), dotze vots en
contra (8 PSOE i 4 PP) i una abstenció (1 C'S), ACORDA rebutjar en els seus propis termes la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissio Informativa de Promoció Económica de 22
de mar? del 2016.

SEGURETAT I ACCIÓ CIUTADANA

19. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS, ESQUERRA
UNIDA, PSOE I PARTIT POPULAR PER A MILLORAR LA SEGURETAT I QUALITAT DELS
PASSOS A NIVELL EN ELTERME DE BURJASSOT. Expedient: 000002/2016-09

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
"Emili Altur Mena, portaveu del Grup Compromís per Burjassot, José Alberto Camarillas, portaveu del Grup
Esquerra Unida, Manuel Lozano Relaño, portaveu del Grup Socialista i Sonia Casaus Lara, portaveu del Grup
Partit Popular a l'Ajuntament de Burjassot, a Tempar del que disposa Tart. 91.4 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, d'acord amb Tart. 97.3 de Tesmentat text reglamentan,
presenta al Plenari per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent

MOCIÓ PER A MILLORAR LA SEGURETAT I LA QUALITAT DELS PASSOS A NIVELL AL TERME DE
BURJASSOT

Al terme municipal de Burjassot existeixen un total de cinc parades de tren i set de tramvia. I, tot i existir el
compromís de soterrament per part de la Generalitat des de l'any 2007, totes elles se sitúen a nivell de térra,
conformant un total de 12 espais de risc per la ciutadania del nostre poblé.
Només cal buscar en la hemeroteca per comprovar com aquest risc és real. Des de 2003 s'han produít cinc
accidents, tres d'ells mortals; Túltim, el passat 27 de febrer. Un home de 60 anys va perdre la vida en patir
Tatropellament del comboi a Testado de Burjassot-Godella. Aquest ha estat un deis principáis motius pels
quals hem demanat, i continuarem fent-ho, el soterrament de les vies al seu pas per Burjassot.
Per tot acó, i tot i seguir demanant el soterrament de totes les vies del metro en el seu pas per la totalitat

del nucli urbá, com a solució óptima i definitiva, tal com está compromés per la Generalitat, proposem els

següents ACORDS:
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Primer.- Instar a FGV a la construcció d'un pas de vianants a diferent nivell (túnel) a totes les estacions de
metro del terme i a dificultar mitjancant els elements necessaris, el creuament deis vianants per les vies. En el
cas del tramvia, a les entrades de les estacions, senyalització acústica i Iluminaría quan s'aproxime una unitat

ferroviaria a la parada.
EN DETALL, es demana:

- ESTACIÓ DE L'EMPALME:
•

Túnel per baix de les vies de Metro i Tramvia entre el barrí del Empalme i el Pare Alban

•

Túnel al carrer de Valencia (mentre no es faca la connexió entre el túnel ferroviari i Testado
d'Empalme).

- ESTACIÓ DE CANTERERIA:
•

Túnel per baix de les vies de Metro.

•

Túnel per baix de les vies de Metro.

•

Túnel per baix de les vies de Metro en la part de Mercadona, entre la placa Francisca Navarro i el
carrer Ausiás March direcció Placa de l'Ajuntament.

•

Eliminació del pas de vianants situat al carrer Pilar Martí (front al forn) entre l'estació de BurjassotGodella i el pas a nivell.

- ESTACIÓ DE BURJASSOT:

- PAS A NIVELL JUNT A ESTACIÓ DE BURJASSOT-GODELLA:

•

Túnel per baix de les vies de Metro en Tactual pas de vianants perpendicular a les vies a l'inici de
l'estació, cara al pas a nivell.
•
Supressió del pas de vianants de l'estació de Burjassot-Godella a la part de Godella
- PAS A NIVELL CARRER MARIANO RIBERA:

•

Estudiar la viabilitat técnica del túnel per baix de les vies de Metro, o, en el seu defecte, altres
mesures.

ESTACIÓ DE GODELLA
•

Túnel per baix de les vies de Metro en Tactual pas de vianants perpendicular a les vies a l'inici de
Testado, cara al pas a nivell de la Pujada de l'Ermita.

Segon.- Mentre no es construísquen aquests tunéis, entenent que son una mesura mes complexa, demanem
aplicar les mesures tecnológiques ja existents en la actualitat (senyals acústiques i Iluminarles) i instar a la

reducció de la velocitat de les unitats ferroviáries a Tentrada de les estacions, de forma que ais passos de
vianants, el comboi passe a una velocitat que permeta la reacció del maquinista per a la frenada
d'emergéncia.

Tercer.- Si la mesura deis tunéis anomenats, que per altra part és la mes segura i definitiva, és considerada
massa costosa o complexa, instem a col-locar portes automátiques o portons com a substituís deis burladera
actuáis. Aqüestes portes automátiques, semblants ais accessos actuáis de les estacions subterránies del
Metro, s'accionarien amb els avisos de proximitat del tren i s'obririen quan hagueren desaparegut les unitats
ferroviáries de l'estació.

Quart.- Dotar a les estacions de Burjassot, Burjassot-Godella, Godella i Cantereria, del personal necessari
per a l'atenció ais usuaris, i facilitar Caccessibilitat i millorar la seguretat i l'atenció al client durant l'horari de
pas d'unitats ferroviáries (horari comercial de FGV).

Cinqué.- Traslladar aquest acord a la Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebrado del Territori, a
la Direcció General de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a tot el teixit associatiu de Burjassot i donarne compte al Butlleti d'lnformació Municipal."

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per désset vots a favor (8 PSOE, 3 Compromís, 4 PP i 2 EUPV), i
dues abstencions (1 C'S i 1 Totes), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment
transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 22 de marc del 2016.

SERVÉIS MUNICIPALS

20 SERVÉIS MUNICIPALS- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA
PROPOSTA A L'EQUIP DE GOVERN A NO TREBALLAR AMB EMPRESES IMPLICADES EN
CASOS DE CORRUPCIÓ. Expedient: 000041/2016-04.04.02
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Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" Es dona compte de la Moció presentada per Sonia Casaus Lara, Portaveu del grup municipal del Partit
Popular, registrada d'entrada en rAjuntament amb data 10 de febrer del 2016, al número 2016002479 que a
continuació es transcriu:
"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 si és el cas,
aprovació peí Pie de la Corporació de la següent:

MOCIÓ

La corrupció política a Espanya ha deixat un forat en les arques espanyoles de mes de 7.500 milions d'euros
des que va arribar la democracia de la má de la Constitució Espanyola en 1978. Per aixó la corrupció és un
deis principáis problemes que tenim actualment a Espanya. L'últim barómetre del Centre d'lnvestigacions

Sociológiques (CIS) sitúa la corrupció i el frau com el segon problema segons els ciutadans, només superat
per la desocupado com a preocupació.
Cal actuar contra els polítics que usen el seu carree per a enriquir-se de manera ¡Ilícita a costa de l'erari
públie i que soscaven la confianca deis ciutadans en les institucions. El Govern del Partit Popular ha posat en
marxa un Pía de Regenerado Democrática.

En aquesta mateixa línia, a l'octubre passat la Corporació municipal aprovem en pie una moció sobre
"declarado formal i pública de reprovació i repulsa de tots els polítics condemnats per corrupció" així com la
"retirada de distinció, homenatge o placa commemorativa"; a mes, es va acordar en la Junta de Govern Local
d'1 de febrer "la supressió de les plaques en qué apareguen polítics implicats en casos de corrupció, de
manera cautelar".

Per aixó, Des del Partit Popular de Burjassot considerem que es deu actuar també contra les empreses que
encoratgen els comportaments corruptes i que trauen beneficis empresarials de la corrupció. De la mateixa
manera, i de forma cautelar, les empreses que actualment están sent investigades i/o implicades en casos de
corrupció, no haurien de ser contractades per l'Ajuntament de Burjassot.

Enfront de la corrupció cal tindre una actitud de tolerancia 0 i considerem que hem de frenar-la en tots els
ámbits des de la unitat total de tota la societat i en especial de tots els partits polítics.
Vist l'informe de Secretaria núm. 15/2016 de data 1/03/2016.

Per tot el que exposa el Partit Popular de Burjassot proposa els ACORDS següents:
Primer.- Instem a l'equip de govern a qué les empreses afectades, investigades i/o implicades per casos de
corrupció no treballen per a l'Ajuntament de Burjassot, de manera cautelar, encara quan estiguen actualment
formant part de processos de licitació.

Segon.- Sollicitem que es trasllade de la moció al teixit associatiu del municipi, i procedir a la seua difusió en

els mitjans de comunicació Municipal"

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per dotze vots a favor (8 PSOE i 3 Compromís, i 1 C'S), sis vots en
contra (4 PP i 2 EUPV) i una abstenció (1 Totes) ACORDA aprovar el dictamen desfavorable de la Comissió
Informativa de Servéis Municipals de 22 de mar? del 2016 i per tant rebutjar la moció del grup municipal del
Partit Popular anteriorment transcrita.

URBANISME I MEDÍ AMBIENT

21. URBANISME I MEDÍ AMBIENT- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS MEUS PER A LA

DEROGACIÓ

DELS

ARTICLES

REFERITS

A

LES

ACTUACIONS

TERRITORIALS

ESTRATEGIQUES DE LA LLEI 5/2014, DE 25 DE JULIOL, D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI,
URBANISME I PAISATGE DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Expedient: 000003/2016-03.20.01
Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
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" Emili Altur Mena, portaveu del grup Coalició Compromís a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que
disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i 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 PER A DEMANAR LA DEROGACIÓ DE LA NORMATIVA RELATIVA A LES ACTUACIONS

TERRITORIALS ESTRATÉGIQUES (ATE)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb l'aprovació de la Llei 1/12 de 10 de Maig de 2012, les polítiques d'especulació urbanística van abastir la
seua cota mes alta, deixant ais municipis sense autonomía en la regulado i gestió del seu territori i

implícitament, eliminant de soca-rel qualsevol procés de participado ciutadana inherent a la tramitado d'un
Pía General d'Ordenació Urbana pels ajuntaments.

Aquesta llei amb la figura de les Actuacions Territorials Estratégiques va relegar ais ajuntaments al paper de
simples espectadors sense capacitat de decisió en el futur del seu territori, obligant ais municipis a assumir
actuacions urbanístiques fruit del capritx del consell de torn, que decideix quins projectes son "estratégics" i

on ubicar-los, sense tindre en compte que en algunes ocasions s'allunya molt de la sensibilitat i el projecte
politic, urbanístic, económic i social de cada govern municipal.

A l'any 2014, el govern del Partit Popular va consolidar aquesta desfeta, incloent aquesta legislado en la llei
d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge del País Valencia.

La norma, a mes a mes de llevar les competéncies en regulació del territori ais ajuntaments, accelera els

processos d'aprovació de plans urbanístics, facilitant l'especulacio urbanística, que tants mals records i
conseqüéncies ens recorden els informatius a diari. Aquesta acceleració en el procés, elimina garanties de
transparencia, concurrencia i publicitat, donant ais promotors privats facultats própies de ('administrado.

L'actual Consell de la Generalitat Valenciana, te previst la modificació de la Llei d'ordenació del territori,
urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, en els propers mesos.

Visto el informe de Secretaria n° 15/2016 de fecha 1/03/2016.
Per tot acó, i en defensa de l'autonomia municipal en la gestió del seu territori es proposa al pie els
següents ACORDS:

Primer.- L'ajuntament de Burjassot sol-licitará a les Corts Valencianes, la derogació deis articles 17, 59, 60,
61 y 62 de la Llei 5/2014 de 25 de Juliol d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Segon.- L'ajuntament de Burjassot, sol-licita a les Corts Valencianes, que en el moment que es redacten la
modificació de la llei 5/2014, retomará les competéncies en gestió Urbanística i del seu territori ais municipis.
Tercer.- Donar trasllat deis presents acords al Consell de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de

Vivenda Obres Publiques i vertebració del territori, a la Conselleria d'Agricultura, medi ambient, canvi climátic i
desenvolupament rural, a la Conselleria d'Economia Sostenible, ais grups polítics representats a les Corts
Valencianes i a les associacions de véi'ns del municipi"

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per catorze vots a favor (8 PSOE 3 Compromís, 2 EUPV i 1 Totes),
quatre vots en contra (4 PP) i 1 abstenció (1 C's) ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissio Informativa d'Urbanisme de 22 de marc del
2016.
Una vegada conclós l'examen deis assumptes inclosos en l'Orde del Dia de la convocatoria i abans de passar
al torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde assenyala que hi ha un punt mes per Despatx Extraordinari.
D'acord amb el que disposa l'art. 91.4 del ROFRJ, es passa a votar la considerado de la urgencia deis
mateixos, acordant-se per unanimitat i tractant-se en l'orde següent:

1.

DESPATX EXTRAORDINARI.
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BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL- ADHESIÓ A L'ACORD PRESENTAT PEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
RESPECTE A LA POSSIBLE REDUCCIÓ D'UNA UNITAT D'EDUCACIÓ INFANTIL EN EL CEIP SANT

JOAN DE RIBERA. Expedient: 000021/2016-02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
Vist l'acord adoptat peí Consell Escolar Municipal, celebrat en data 23 de man; del 2016, respecte a l'escrit
de la Direcció General de Centres i Personal Docent, en el que es manifesta la possible modificado d'una
unitat escolar en educació infantil en el CEIP SANT JOAN DE RIBERA, i que literalment es transcriu:

"PROPOSTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL SOBRE LA SUPRESSIÓ D'UNA AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL-3
ANYS EN EL CEIP SANT JOAN DE RIBERA

Des del Consell Escolar Municipal, la seua presidenta la senyora Laura Espinosa Pérez i tots els seus
components, presenten la següent proposta en relació a l'escrit del director general de Política Educativa, de
la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esports,
INFORMA

VIST: l'escrit de la director general de Política Educativa, de data 11 de marc, dirigit a la president del Consell
Escolar Municipal de Burjassot, en el que diu" "Realitzat un estudi detallat de les necessitats escolars
d'aqueixa localitat, la proposta de modificado d'unitats escolars, que corresponen ais centres públics

d'Educació Infantil, Primaria i específics d'Educació Especial de titularítat de la Generalitat Valenciana per al
curs 2016/2017, és la que s'adjunta com Annex I. ", en el que diu "S'autoritza el no funcionament d'una unitat
d'Educació Infantil de 3 anys, en el CEIP Sant Joan de Ribera"
VIST: que la Consellería d'Educació ofereix la possibilitat de presentar allegacions cap a tal escrit i realitzar
una proposta de modificado del Consell Escolar Municipal, remetent-la a la Direcció General de Política
Educativa, abans del 8 d'abril del 2016.

VISTA: la proposta del Consell Escolar Municipal, en reunió realitzada el 6 de febrer del 2015, en relació a la
supressió d'un aula de 3 anys, en el CEIP Miguel Bordonau i en el CEIP Sant Joan de Ribera, en la que es
proposava: la no supressió de les dites aules, peral curs escolar 2015/16.

VIST: que actualment l'oferta pública de Burjassot, está patint una situació quelcom anómala. D'una banda
alguns centres educatius teñen plenes les seues aules, mentres que altres centres, especialment el CEIP
Sant Joan de Ribera, ha disminuít el número de matrícula de forma drástica, a causa de la situació que está
patint tal centre (reforma del centre, dues ubicacions per al centre ,etc).

VIST: l'estudi de les necessitats escolars d'aquesta localitat, realitzat A l'Octubre del 2015, per al Consell
Escolar Municipal i tenint en compte les places escolars que es requereixen per a cobrir les dites necessitats,
s'informa, que el nombre total de xiquets nascuts en el 2013 (3 anys) és de 350 i que el total de places
escolars de 3 anys, tant d'ensenyanca pública com d'ensenyanca concertada és de, aproximadament, 360
infants, sent en l'escola publica on s'ofereixen mes places escolars, 195, enfront de les 165 deis centres
concertáis, sent el numere de places escolars, suficients per a cobrir les dites necessitats.

VIST: que l'oferta pública de Burjassot ha patit la falta d'inversió de l'Administració Autonómica en els centres
escolars, (infraestructuras, recursos educatius...), perjudicant significativament el desenvolupament d'una
ensenyanca de qualitat en el municipi; sumant-li a acó l'increment de rátio en els centres escolars, a
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conseqüéncla de l'aplicació de l'Orde 19/2013, de 21 de may. que ha influít notablement en la decisió deis
pares i mares a l'hora de l'elecció de centre per ais seus fills/es.
Per tot el que antecedeix s'eleva al Pie la següent proposta d'ACORD:
Primer.- Rebuljar el plantejament realitzat per la Consellena d'Educació que possibilita la reducció d'una
unitat d'infantil en el CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot.

Segon.- Potenciar ¡'oferta pública, dotant ais centres deis recursos materials (infraestructuras, espais..) i
técnics (recursos educatius especiáis-educador,

PT..) suficients per a aconseguir una oferta pública de

qualitat.
Tercer.- Sol-licitar la reducció de la rátio en tots els centres escolars del municípi, públics i concertats, per al

primer curs d'educació infantil segon cicle (3 anys), establint-se en un máxim de 20 alumnes per unitat.
Quart.- Permetre a les famílies de Burjassot poder exercir e! seu dret de poder escolaritzar els seus fills/s'en
els centres escolars de la seua elecció. també en el CEIP Sant Joan de Ribera, 3 anys castellá, per al curs
escolar "16/'17.
Ciiiquena.- Sol-licitar a la Conselieria d'Educació que deixe sense efecte la proposta de "No funcionament
d'una unitat d'educació infantil-3 anys" en el CEIP Sant Joan de Ribera, per al curs escolar 2016/17.

Sisena.- Traslladar d'aquest

acord-proposta

del

Consell

Escolar

Municipal al

Pie

de

l'Ajuntament de

Burjassot. "
I vista la proposta de la Regidora d'Educació de data 23 de marc del 2016.

Per tot el que antecedeix, es proposa que el Pie Municipal adopte i'ACORD següent:

Primer.- Adherir-se a l'acord adoptat peí Consell Escolar Municipal de data 23 de marc del 2016, dalt
referenciat. d'acord amb tots els seus termes.
Segon.- Traslladar del present acord a la Conselieria d'Educació ais efectes que adopte les mesures
oportunes per a no dur a terme la supressió d'una unitat d'infantil en el CEIP Sant Joan de Ribera, aixi com
perqué es reduísca la rátio en tots els centres escolars del muntcipi, públics i concertats, en el primer curs
d'educació infantil segon cicle (3 anys), establint-se en un máxim de 20 alumnes per unitat, tal com figurava
anteriorment a la reforma educativa.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la
proposta anteriorment transcrita.

22. PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen.
I no havent-h¡ altres assumptes a tractar. el president alga la sessió, de la qual, com a secretar! certifique i
signe juntament amb ¡'alcalde.
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