
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2016000004,
DEL DÍA 26 D'ABRIL DEL 2016

Assistents:
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Olga Camps Contreras, regidora

José Ruiz Cervera, regidor

Estefanía Ballesteros Martínez, regidora

Manuel Pérez Menero, regidor
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Manuel Lozano Relaño, regidor

Laura Espinosa Pérez, regidora

Sonia Casaus Lara, regidora

Antonio José Mir Ballester, regidora

María José Bartual Martínez, regidora

Vicente Valero Hernández, regidora

Emili Altur i Mena, regidor

Lluna Arias Cortina, regidora
Roe Lluís Senent Sánchez, regidor

Maria Viu Rodríguez, regidora

Tatiana Sanchis Romeu, regidora

David Sánchez Pérez, regidor

José Alberto López Camarines, regidor

Alicia Moreno Martínez, regidora

Adrián Juste Agulló, regidora

Carmen María España Gregori, secretaria

M. Dolores Miralles Ricos, interventora

Comencament: 20.00 hores

Finalització: 21.35 hores

Lloc: sala de sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

En la ciutat de Burjassot en la data i a Chora indicada, es reuneixen en la Sala de reunions d'aquest

Ajuntament els regidors mes amunt esmentats, davall la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament per

a portar a terme la sessió ORDINARIA del Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretari el que ho és
de la Corporació.

Comprovada l'assisténcia de prou membres per a constituir-se válidament el Pie, l'Alcalde declara oberta la

sessió i s'entra tot seguit a tractar els assumptes que componen l'orde del dia.

Abans de comencar la sessió, l'Alcalde procedeix a presentar Carmen María, nova Secretaria General

d'aquest Ajuntament.

ASSUMPTES TRACTATS



SECRETARIA

1. SECRETARIA- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 2 DE DATA 23 DE FEBRER DEL 2016. Expedient: 000001/2016-00

Donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió número 2 celebrada el 23 de febrer 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- CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS. Expedient: 000002/2016-00

Peí Secretan es dona compte de la correspondencia i publicacions següent:

• Tribunal Constitucional. Pie. Sentencia 41/2016, de 3 de marg del 2016. Recurs d'inconstitucionalitat

1792-2014. Interposat per l'Assemblea d'Extremadura en relació amb diversos preceptes de la Uei

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de ¡'Administrado local. Autonomía

local, competéncies sobre hisenda general i régim juridic de les Administracions publiques: nullitat

deis preceptes legáis que autoritzen a l'Estat a compensar determinats deutes contrets por les

comunitats autónomes amb els crédits resultants del seu sistema de fínangament, estableixen el

régim transitorí d'assumpció autonómica de les competéncies municipals sobre salut i servéis socials,

dissolució d'entitats locáis d'ámbit tenitorial inferior al municipi i mancomunitats de municipis;

interpretado confomte de la disposició relativa a l'assumpció autonómica de competéncies municipals

en materia d'educació. (BOE NÚM. 85 de 8/04/2016),

Peí que els membres de la Junta de Govern Local queden assabentats.

3. SECRETARIA- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDÍA-
PRESIDENCIA 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'Area que a continuado 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 resolucions dictades per I'Alcaldía i pels Regidors Delegats d'Arees
en materia de la seua competencia des del número 784 del 16/03/2016 al 972 de data 15/04/2016 ambdós

inclusivament i els acords de la Junta de Govern Local núm. 9 de 29 de marc del 2016, i núm. 10 d'11 de 4 i

11 d'abril 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.

El Pie en pren coneixent."

4. SECRETARIA- DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÓRIA DICTADA EN EL RECURS DE
CASSACIÓ PRESENTAT DAVANT DEL TRIBUNAL SUPREM SALA CIVIL PRESENTAT PER
L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT CONTRA LA SENTENCIA DICTADA PEL TSJCV. DE DATA
24/07/2003, PER LA QUAL ES RECONEIXIA A ABELARDO ARTAL RIUS I FIVSA EL DRET QUE PER

L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT S'INICIARA PROCEDIMENT D'EXPROPIACIÓ FORCOSA. P.O. NÚM.
390/2010. Expedient: 000040/2010-00

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
"Amb data 01/04/2016, núm. 5335, s'ha rebut en el Registre d'entrada de I'Ajuntament escrit remes peí

TRIBUNAL SUPREM SALA CIVIL, relatiu a la interlocutóría de data 20/01/2016, dictat en el recurs de

cassació i infracció processal contra sentencia dictada, amb data 30 d'abril del 2014, per ('audiencia Provincial

de Valencia (Secció 8a), en rotllo d'apel lacio núm. 596/2013 dimanants de les interlocutóries de juí ordinari

núm. 930/2010 del Jutjat de Primera Instancia núm. 2 de Paterna, Procediment Ordinari núm. 930/2010,

sobre identificació de l'objecte deis béns a expropiar, en execució de la sentencia dictada peí Tribunal

Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de data 24/07/2003, per la qual es reconeixia ais recurrents

el dret que per l'Ajuntament de Burjassot s'iniciara procediment d'expropiació forcosa de les finques 1526,
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1518 i 1029. Es detecta que aquest Ajuntament exerceix ja un dret de propietat sobre el sol objecte de la

pretesa expropiado.

El text de la part dispositiva de la ¡nterlocutória és la següent:

"LA SALA ACORDA:

1r) NO ADMETRE el recurs de cassació i extraordinari per infracció processal interposats per

la representado processal d'Ajuntament de Burjassot, contra la sentencia dictada, amb data

30 d'abríl del 2014, per ¡"Audiencia Provincial de Valencia (Secció 8a), en el rotllo d'apellació

núm. 596/2013, dimanant de les interiocutóries de juí ordinari 930/10 del Jutjat de Primera

Instancia n° 2 de Partema. LA SALA ACORDA:

3r) Declarar fenv la dita Sentencia.

4a) Imposarles costes del recurs a la part recurrent.

5é) I remetre les actuacions, junt amb testimoni d'aquesta resolució a l'órgan de procedencia,

previa notificado d'aquesta resolució per aquest Tribunal a les parís recurrent i recorreguda

comparegudes davant del mateix.

Contra la present resolució no cal interposar."

Per tot aixó, s'eleva al Pie la proposta d'ACORD següent:

Primer. Quedar assabentats de l'esmentada INTERLOCUTÓRIA.

Segon. Traslladar del mateix al Negociat d'URBANISME que va tramitar l'expedient.

Tercer. Remetre una copia d'aquest acord al TRIBUNAL SUPREM Sala Civil perqué en prengueu

coneixement i efectes oportuns"

Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita.

BENESTAR SOCIAL

5. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS BURJASSOT
SOBRE LA REALITZACIÓ D'UN PLE MUNICIPAL INFANTIL I ACTIVITATS DE FOMENT DE LA

DEMOCRACIA EN LES ESCOLES. Expedient: 000023/2016-02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
"SRA Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del grup municipal Ciudadanos-C's Burjassot (qrup.ciudadanos-

cs@avto-buriassot.es) en l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa el Reglament d'Organització,

Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, presenta al Pie de l'Ajuntament de Burjassot la present

MOCIÓ per al seu debat i aprovació, si procedeix, d'acord amb la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El foment de l'educació en valors i de la cultura democrática és essencial per al desenvolupament d'una

societat avancada i compromesa. La tasca de transmissió d'aquests coneixements des deis centres escolars

és clau per a consolidar en el futur una ciutadania amb una participado activa en la vida pública i social.

Per a aconseguir aquest objectiu, en la línia de treball descrita en la carta de Ciutats Educadores a qué

Burjassot es va adherir fa uns mesos, considerem necessária la realització d'activitats de foment de la

democracia en els collegis.

En eixe sentit, prenent com a exemple a altres ciutats espanyoles, com és el cas de Saragossa o Madrid, la

qual cosa es proposa en aquesta moció és la realització d'un Pie Municipal Infantil en l'Ajuntament de

Burjassot, la data de la qual podría recaure en la setmana del Dia Internacional deis Drets de l'lnfant, que se

celebra cada any el 20 de novembre.

Un altre exemple a seguir de gran interés és la proposta liderada per UNICEF Comité Espanyol, denominada

"Ciutats Amigues de la Infancia" que és un instrument al servei de la promoció deis Drets Humans i la

Convenció sobre els drets de l'lnfant ja implantada reeixidament en 115 ciutats espanyoles.
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Ambdós ¡niciatives entre les seues línies estratégiques d'intervenció troben el desenvolupament d'un Consell

d'lnfáncia o Pie infantil.

Aquest pie infantil que seria el resulta! d'una serie d'activitats de participado democrática que es realitzarien

en els centres escolars del municipi des de l'inici del curs, que consistirien en un procés electoral complet, acó

és, presentado de candidatures, campanya electoral, eleccions i nomenament deis regidors infantils.

Al llarg d'aquestes activitats, i depenent del curs escolar, els alumnes podrien aprendre tota una serie de

conceptes relacionats amb la democracia, a mes de saber com és l'estructura i com funciona un ajuntament,

quins son els servéis municipals, com es realitza un procés electoral municipal, conéixer la historia de

Burjassot o com participar en la vida pública, entre altres assumptes.

Després de la presentado de candidatures i la campanya electoral, es duran a terme les eleccions deis

regidors infantils, que representaran a cada col-legi participant en el programa en el pie municipal infantil.

Aquests regidors electes serien els encarregats de redactar, amb Cajuela de la resta d'alumnes, un manifest

amb les peticions que volen realitzar els xiquets de tal centre. Amb els manifestos redactats per cada col-legi

es realitzará un manifest comú consensuat per a cada edició, que es defendrá en el pie municipal infantil.

El Pie Municipal Infantil o Consell d'lnfáncia comencará amb la presa de possessió deis regidors infantils i

seguirá amb l'elecdó de l'alcalde infantil, que será l'encarregat de llegir el manifest comú, donar els toms de

paraula i moderar el debat. Després d'un torn d'intervenció de cada portaveu es procedirá a votació del

manifest, el qual será entregat a l'alcalde de Burjassot per a la seua presa en considerado, si així procedeix.

Cal destacar que tot aquest procés podrá ser assessorat amb UNICEF Comité Espanyol que amb l'adhesió

del municipi de Burjassot a la iniciativa Ciutats amigues de la infancia, faciliten un acompanyament i material

didáctic necessari per a desenvolupar dita proposada.

Així, el que es pretén amb aquesta moció és potenciar la cultura democrática en els centres educatius de

Burjassot a través d'activitats lúdiques i educatives que fomenten la participado de l'alumnat, perqué els

xiquets visquen en primera persona els aspectes relacionats amb la política municipal.

Per tot alió que s'ha exposat, el grup municipal de Ciudadanos - C'S Burjassot sol-licita al Pie l'adopció deis

següents acords

ACORDS

Primer.- Instar a l'equip de Govern, concretament a la Regidoría d'Educació, a la realització de les activitats

exercides en l'exposició de motius, consistents en la convocatoria d'un Consell d'lnfáncia o pie infantil

municipal, així com les activitats per al foment de la cultura de la democracia en els collegis i instituts de

Burjassot.

Segon.- Presentar aquest catáleg d'activitats en el Consell Escolar Municipal perqué els collegis que ho

vulguen puguen participar en el projecte, aportar les seues idees i ho incloguen en els seus programes

didáctics.

Tercer.- Donar compte de la moció en el próxim butlletí municipal, així com en qualsevol deis mitjans de

comunicació públics"

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

Peí grup PSOE, Laura Espinosa presenta in voce una esmena a la moció que es concreta que el pie infantil

es va a desenvolupar adherit a un assessorament per part d'UNICEF, per al moviment Ciutats Amigues de la

Infancia.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que al seu grup li pareix bé l'esmena pero no ha tingut la possibilitat

de poder veure escrita, per la qual cosa s'abstindrá en la votació.

Peí grup C'S, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup creía que aquesta esmena estava passada per

registre i que tots els grups podien haver-la vist. Que al seu grup li pareíx bé aquesta esmena perqué están

d'acord amb tot el que siga afegir i enriquir la moció, pero no els pareix bé que s'haja presentat in voce quan a

vegades s'ha denegat a altres partits.
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L'alcalde respon que no s'ha denegat mai una esmena in voce i que una altra cosa és que no s'haja votat a
favor de la seua inclusió.

Sotmesa l'esmena a votado, s'aprova amb el vot a favor deis grups PSOE, COMPROMlS, CIUDADANOS i
PP i amb l'abstenció deis grups EU i TOTS

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup C'S, Tatiana Sanchis explicar breument el contingut de la seua moció.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup valora molt positivament aquesta moció perqué

actualment es pateix d'una gran falta de cultura de participado democrática i és ¡mportant comencar des de

l'educació en els collegis. Es va aprovar una moció per a adherir-se al manifest de Ciutats Educadores i

pensen que aquesta proposta encaixa perfectament amb aqueixes mesures i és una bona oportunitat per a

¡mpulsar-les i també encaixa amb la manera de pensar del seu grup, que portava en el seu programa un

qüestió molt semblant. També valoren molt positivament que es anomene en la moció al Consell Escolar

Municipal perqué és l'órgan de participado ciutadana que mes representa a la Comunitat Educativa, per tant
votaran a favor d'aquesta moció.

Peí grup PSOE, Laura Espinosa manifesta que el seu grup donará suport a aquesta moció perqué

consideren molt ¡mportant desenvolupar, des de la regidoría d'educació, iniciatives que fomenten la

participado de l'alumnat i valors de convivencia democrática. Que comparteix l'esséncia de la moció, que

s'emmarcaria dins de la proposta que es va aprovar sobre Burjassot Ciutat Educadora i és una proposta que

ajuda a estructurar una de les línies estratégiques que es volien desenvolupar. Que des de la regidoría ja

s'havien fet, de forma generalitzada, visites a l'Ajuntament, al Pie, etc., i quant a la participado de l'alumnat,

s'ha assistit a jornades formatives especifiques per a conéixer que forma es pot realitzar. Quant a l'esmena,

es desenvoluparia el pie infantil a través de l'assessorament d'UNICEF, que porta un projecte d'éxit

desenvolupat en 115 ciutats espanyoles, i l'adhesió a la xarxa Ciutats Amigues de la Infancia que facilitarien

assessorament i material didáctic interessant per a poder-ho desenvolupar.

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 Benestar Social de

21 d'abril del 2016, i en el text de la qual s'ha arreplegat la modificado en els termes de l'esmena presentada

peí PSOE, que també ha aprovat el Pie.

6. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE
LA RETIRADA DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA EL DECRET 239/2015 DE 29 DE
DESEMBRE, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PENSIONISTES I PERSONES AMB DISCAPACITAT.
Expedient: 000024/2016-02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
"Manuel Lozano Relaño, portaveu del Grup Ciudadanosocialista, Emili Altur Mena, portaveu del Grup

Compromís per Burjassot, Sonia Casaus Lara, portaveu del Grup Partit Popular, Tatiana Sanchis Romeu,

portaveu del Grup Ciudadanos-C's, José Alberto López Camarines, portaveu del Grup Esquerra Unida i

Adrián Juste Agulió, portaveu del Grup Totes amb Burjassot de conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i
97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el Reglament d'Organització,

Funcionament i Régim Jurídic de les entitats locáis, desitja sotmetre a la considerado del Pie, per al seu

debat i si és el cas aprovació, la següent:

MOCIÓ

El passat 5 d'abril del 2016 El Govern central va presentar recurs contenciós administratiu contra el Decret

239/2015 de 29 de desembre de Tactual Govern valencia que concedeixen subvencions a pensionistes i

persones amb discapacitat per a eliminar els efectes del copagament farmacéutic establit per l'Executiu del

PP en 2012.

Concretament, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha rebut el recurs interposat per

l'advocat de l'Estat contra el Decret 240/2015 i el Decret 39/2015, ambdós de 29 de desembre del 2015, que

regulaven les bases de les ajudes per al collectiu de pensionistes i persones amb diversitat funcional, segons

publica el dimarts 6 d'abril del 2016 el Diarí Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
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Fins a la data han sigut ja 807.000 persones les que s'han beneficiat de l'eliminació del copagament i la

previsió és arribar al milió de beneficiar-vos, per al que s'ha habilitat un pressupost de 41 milions d'euros

durant aquest exercici.

Els decrets compten amb els tots els informes preceptius, entre ells, els de l'Advocacia i la Intervenció de la

General itat.

Grácies a aqüestes mesura, que van entrar en vigor al gener del 2016, mes de 807.000 persones de la

Comunitat Valenciana, tant pensionistes amb rendes baixes (mes de 710.600) com a persones amb diversitat

funcional (mes de 96.500), han accedit ais seus tractaments.

Estem convencuts que subvencionar els copagaments a les persones mes desfavorides perqué accedisquen

ais tractaments sanitarís que necessiten és una mesura de justicia social i de decencia, ja que té un impacte

directe sobre l'equitat i la salut de la població, especialment la mes desfavorida.

Pertot aixó proposem al Pie, mitjancant la següent moció, l'adopció de I'ACORD següent:

1.- Instar el Govern central la retirada, de manera immediata la retirada deis recursos contenciosos

administratius interposats contra tots dos Decrets"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup PSOE, Olga Camps manifesta que vol agrair el suport de tots els grups polítics perqué aquesta

moció s'haja pogut presentar al Pie de forma conjunta i procedeix a explicar el contingut de la mateixa.

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 Benestar Social de

21 d'abril del 2016.

7. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE
L'ELIMINACIÓ DE L'HOMOFÓBIA, TRANSFÓBIA I BIFÓBIA. Expedient: 000027/2016-02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Manuel Lozano Relaño, portaveu del Grup Ciudadanosocialista, Emili Altur Mena, portaveu del Grup

Compromís per Burjassot, Sonia Casaus Lara, portaveu del Grup Partit Popular, Tatiana Sanchis Romeu,

portaveu del Grup Ciudadanos-C's, José Alberto López Camarilles, portaveu del Grup Esquerra Unida i

Adrián Juste Agulló, portaveu del Grup Totes amb Burjassot de conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i

97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el Reglament d'Organització,

Funcionament i Régim Jurídic de les entitats locáis, desitja sotmetre a la considerado del Pie, per al seu

debat i si és el cas aprovació, la següent:

MOCIÓ

Encara que s'han aconseguit avancos, encara queda molt per fer en la lluita per l'eliminació de l'homofóbia,

transfóbia i bifóbia. El 17 de maig de 1990 TAssemblea General de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)

va declarar la desclassificació de l'Homosexualitat com a malaltia mental, pero l'homofóbia, la transfóbia i la

bifóbia continúen sent algunes de les formes d'odi mes esteses, i que fins i tot es reflecteixen tota via en la

legislado penal de nombrosos paísos.

Per aixó, és imperiosa la necessitat posar fi a la violencia homofóbica, transfóbica i bifóbica tant física com

psicológica. Així mateix, és inadmissible que les persones siguen discriminades per la seua orientado sexual

o identitat de genere i que els seus drets siguen vulnerats.

En la societat occidental actual comenca a reconéixer-se la llibertat de les persones per a expressar la seua

atracció afectiva i/o sexual cap a altres persones independentment del seu sexe biológic, identitat de genere,

orientado sexual, étnia, grup Ciudadanosocial..., si bé aquesta diversitat no está eixint a la llum per igual: ni

els seus processos de visibilització, incorporació en la societat i inclusió en les polítiques publiques s'está

duent a terme alhora.

A pesar d'existir una jornada dedicada des de 1999 a cridar l'atenció sobre la població bisexual, des de la

Federado Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB), s'ha detectat la necessitat un any
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tematic bisexual, el 2016, peí fet que aqueixa realitat és prou desconeguda. Lamentablement, la invisibilitat de

la bisexualitat es dona en molts ámbits de la societat i dins de molts programes per la Iluita contra l'homofóbia

i la transfóbia, fins i tot dins de molts organismes LGTBI internacionais.

Podem definir bisexualitat com la capacitat de sentir atracció romántica, afectiva i/o sexual per persones de

mes d'un génere/sexe no necessáriament alhora, no necessáriament de la mateixa manera i no

necessáriament en el mateix grau ni amb la mateixa intensitat. Peí que no és un "estaf transitori entre

l'heterosexualitat i l'homosexualitat, ni és una opció sexual de persones indecises. Aqüestes opinions sobre la

bisexualitat son prejuís que hi ha en la societat condicionant aixi la vida de moltes persones.

El Grup Municipal Socialista manifesta un contundent rebuig a la societat heteronormativa i a un deis seus

mecanismes d'exclusió: la bifóbia.

La bisexualitat és una orientado sexual legítima que es troba menyspreada per la societat, que entén que les

preferéncies sexuals s'han de situar en dos parís: o bé una posició heterosexual o bé una posició

homosexual. Si a acó hi sumem la invisibilitat que pateix aquesta orientació sexual, és necessari recordar que

les persones bisexuals també existeixen, i que la bisexualitat no pot continuar sent una orientació

invisibilitzada.

Ens rebellem, a mes contra totes les opressions que sustenten el sistema monosexista i patriarcal: la

violencia que pateixen les persona bisexuals dins de la parella, l'omissió total en el sistema sanitari, la falta de

confianca en les persona bisexuals en tots els ámbits, les agressions sexuals a dones bisexuals i el

qüestionament de les victimes d'aquestes agressions, l'estigma en relació a les Infeccions de Transmissió

Sexual (ITS) que defineix les persones bisexuals com un pont d'infecció entre I'heterosexual i l'homosexual,

l'exclusió de les identitats no monosexuales (bisexuals, pansexuales...) en els programes d'asil.

Reivindiquem el fi del monosexisme i de la bifóbia, del conjunt de sentiments, actituds, comportaments i

polítiques que neguen, invisibilitzen, marginen, exclouen o agredeixen físicament, psicológicament o

institucionalment les persona bisexuals, una cosa que és present en tots els nivelIs de la societat. És una

xacra que hem d'eliminar per a viure en un verdader espai democrátic, on totes i tots estiguem en igualtat.

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

Primer.- Aquest Pie rebutja i condemna qualsevol actitud, acció, manifestació i legislado de carácter

LGTBfóbico o que implique LGTBfóbia, i es compromet a promoure en el municipi, en les competéncies que li

son própies, polítiques favorables a la igualtat de tráete cap a les persones bisexuals, en defensa de la seua

dignitat, i impulsant la consolidado i reconeixement de la plena igualtat de drets i oportunitats.

Segon.- Que com a gest de suport i sensibilitat del govern municipal enfront de la LGTBfóbia i de la resta de

forces polítiques, s'estenga una pancarta en l'edifici de l'Ajuntament contra la LGTBfóbia juntament amb la

bandera de l'arc de Sant Martí, símbol de la Iluita d'aquest col-lectiu per la tolerancia i la igualtat real deis

drets de totes les persones i el reconeixement de la diversitat sexual.

Tercer.- Traslladar de la present moció a la Conselleria de Benestar Social, de Sanitat i al moviment

associatiu LGTB local i autonómic"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup PSOE, D. Manuel Lozano procedeix a explicar breument el contingut de la moció.

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 Benestar Social de

21 d'abnldel2016.

8. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS
CONTRA L'ACORD QUE PREVEU LA DEVOLUCIÓ A TURQUÍA DE MIGRANTS. Expedient:
000029/2016-02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Manuel Lozano Relaño, portaveu del Grup Ciudadanosocialista, Emili Altur Mena, portaveu del Grup

Compromís per Burjassot, Sonia Casaus Lara, portaveu del Grup Partit Popular, Tatiana Sanchis Romeu,
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portaveu del Grup Ciudadanos-C's, José Alberto López Camarines, portaveu del Grup Esquerra Unida i

Adrián Juste Agulló, portaveu del Grup Totes amb Burjassot de conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i

97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el Reglament d'Organització,

Funcionament i Régim Jurídic de les entitats locáis, desitja sotmetre a la consideració del Pie, per al seu

debat i si és el cas aprovació, la següent:

MOCIÓ

Dimarts passat 8 de man;, les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van aconseguir un principi

d'acord per a posar en marxa un programa per a deportar a Turquía a tots els migrants (incloses les persones

demandants cl'asil sirians i de qualsevol altra nación al itat), que arriben a la Unió Europea a través d'aquest

país, a canvi que els Estats de la Unió reubiquen a un nombre equivalent de persones refugiades sirianes

assentades ja a Turquía, i d'altres mesures económiques i polítiques a favor de l'Estat Ture.

Considerem que, si es confirmara eixe pacte, la Unió Europea no estaría respectant els convenís

¡nternacionals sobre dret internacional d'asil. I que estaríem assistint a mes al procés de deconstrucció de la

Unió Europea.

No reconeixem aquesta Europa, i creiem que no es pot fer un acord d'interessos amb Turquía utilitzant els

drets de les persones refugiades i migrants com a moneda de canví, perqué ho considerem inadmissible.

Considerem que els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, davant de la crisi mes greu que viu des de

la Segona Guerra Mundial, han signat un preacord immoral i de dubtosa legalitat, que, si es confirmara els

termes a qué hem tingut accés a través de les informacions recollides pels mitjans de comunicació, contravé

clarament el dret d'asil i múltiples convenís ¡nternacionals sobre drets humans.

Volem mostrar la nostra adhesió a les peticions d'organitzacions no governamentals, Alt Comissionat de

I'ONU per a les persones refugiades i activistes prodrets humans en la denuncia, rebuig i exigencia de

retirada del preacord d'Unió Europea i Turquía per a devolucions massives, així com l'exigéncia d'abordar

amb urgencia la crisi de les persones refugiades defenent els drets humans, creant corredors humanitaris,

acollint-los amb respecte i solidaritat, i possibilitant-los l'asil entre els membres de la Unió Europea.

Per tot aixó proposem al Pie, mitjancant la següent moció, l'adopció deis ACORDS següents:

Primer.- Mostrar el nostre rebuig a l'acord aconseguit entre les i els caps d'Estat i de Govem de la Unió

Europea amb Turquía que preveu la devolució a Turquía de tots els migrants (incloses les persones

demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat), que arriben a la Unió Europea.

Segon.- Exigir a la Unió Europea i ais estats membres a donar una resposta humanitaria urgent davant de la

greu situació que viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets

humans. En aquest sentit, insta al Govern de la Unió Europea i ais Estats membres a la retirada de qualsevol

acord, pacte, conveni o proposta d'acció que no respecte el dret internacional d'asil o convenís ¡nternacionals

sobre drets humans sígnats per la Unió Europea.

Tercer- Sumar-nos al manifest "Passatge Segur" subscrit per multitud d'organitzacions socials, sindicáis i

partits polítics de tot Europa i, en aquest sentit, insta a la (JE i els seus Estats membres a qué ordenen la

creació de corredors humanitaris, i que possibiliten, des del respecte, l'asil d'aquestes persones entre els 28

Estats membres de la Unió Europea"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

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

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 Benestar Social de

21 d'abril del 2016.

9. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A
IMPLATAR DESFIBRIL-LADORS SEMIAUTOMÁTICS EN ELS LLOCS MES SENSIBLES DE
BURJASSOT. Expedient: 000030/2016-02
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Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del grup municipal Ciudadanos-C's Burjassot (grup.ciudadanos-cs(3>avto-

buriassot.es) en l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa el Reglament d'Organització,

Funcionament i Régim Juridic 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

S'ha demostrat prácticament i científicament que els deu primers minuts després de succeir-se un atac al cor

son vitáis per a la supervivencia del subjecte que ho pateix. En els paísos desenvolupats la tendencia és a

col-locar desfibriladores en llocs concorreguts per a evitar els episodis de mort sobtada, ates que la seua

efectivitat és máxima en el moment inicial, disminuint rápidament en els minuts successius.

La desfibrillació consisteix a emetre un impuls de corrent continu al cor, despolaritzant simultániament totes

les céllules miocárdies, podent reprendre el seu ritme eléctric normal o un altre eficag. La fibrillació

ventrícular és la causa mes freqüent de mort sobtada.

El desfibrillador extern semiautomátic és un aparell electrónic portátil (producte sanitari) que diagnostica i

tracta la parada cardiorespiratória quan és deguda a la fibrillació ventricular (que el cor té activitat eléctrica

pero sense efectivitat mecánica) o una taquicardia ventricular sense pols (que hi ha activitat eléctrica i en

aquest cas el bombament sanguini és ineficac), restablint un ritme cardíac efectiu eléctricament i

mecánicament.

Está dissenyat i pensat per a ser utilitzat per personal no sanitari, de tal forma que seguint les seues

instruccions es col-loquen els eléctrodes en el pacient, i l'aparell, després de determinar el tipus de ritme

cardíac, aconsella els assistents separar-se per a emetre la descárrega eléctrica, o bé, aconsella realitzar

compressions toráciques.

Per tot alió que s'ha exposat, el grup municipal de Ciudadanos - C'S Burjassot sol-licita al Pie

l'adopció deis ACORDS següents:

Primer.- Que l'Ajuntament realitze les gestions necessáries per a sol-licitar el compromís ferm de la

Generalitat i la Conselleria de Sanitat perqué installen desfibril ladores en els punts mes sensibles de

Burjassot, com son les installacions esportives, les llars de jubilats, l'Ajuntament o altres zones estratégiques.

Segon.- Que l'Ajuntament garantisca i realitze cursos de formado a través de l'lnstitut Valencia Procor

(INSVACOR) ais voluntaris que es presten a usar, en cas de necessitat, aquests dispositius sanitaris.

Tercer.- Traslladar aquest acord a totes les administracions implicades, aixi a I'INSVACOR.

Quart- Donar compte de la present moció al teixit associatiu, així com en el próxim butlletí municipal o en

qualsevol deis mitjans de comunicació públics"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup Ciudadanos, Tatiana Sanchis presenta una esmena a la seua moció que procedeix a explicar

breument.

Sotmesa a votació, s'inclou l'esmena amb el vot favorable deis grups COMPROMlS, CIUDADANOS, PP, EL) i
les abstencions deis grups PSOE i TOTS.

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup Ciudadanos, Tatiana Sanchis explicar el contingut de la seua moció.

Peí grup COMPROMÍS, María Viu manifesta que el seu grup entén que aquesta moció el que pretén és
contribuir a salvar vides pero no creuen que hi haja un estudi de la incidencia d'atacs al cor tan elevada a

Burjassot com per a requerir la installació de desfibril-ladors i en qualsevol cas la conveniencia de la seua

utilització planteja dubtes perqué pot crear perill per a determinats collectius com per exemple, utilitzar-ho en

dones embarassades, per tant votaran en contra.
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Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que vol afegir que la moció els pareix molt bé pero teñen els

mateixos dubtes que ha plantejat la companya de Compromís. Que a Valencia la utilització deis

desfibrilladors per personal no medie, está legislada mitjancant el decret 220/2007 de 2 de novembre de la

Conselleria de Sanitat, que entre altres coses estableix que només poden utilitzar-se per personal amb una

adequada formado per a evitar un mal ús, el dubte és si aquest personal ho ha de posar l'Ajuntament o la

Conselleria. Que com a curiositat, en la Universitat de Valencia existeixen 223 desfibrilladors per a casos

d'emergéncia. Que el seu grup, per tant, votará a favor.

Peí grup Ciudadanos, Tatiana Sanchis manifesta que entén la problemática que planteja la companya de

Compromís, pero aquesta és una formado molt senzilla, de fet qualsevol persona del poliesportiu o de

l'ajuntament podría utilitzar-ho amb unes nocions básiques i si aixó pot salvar alguna vida, val la pena

intentar-ho.

Peí grup PSOE, María Carmen Hortolá manifesta que el seu grup canviará el sentit del vot, en contra. Que

assessorats per professionals sanitaris, desaconsellen aquesta mesura per dos motius, un perqué la formado

que es dona a les persones és insuficient per a identificar una patologia, seria mes fácil implantar o fer cursos

de RCP perqué no tindría conseqüéncies greus i també es podría salvar vides i d'altra banda, perqué

s'anomena al 112, que és el protocol establit.

Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie per nou vots a favor (4 PP, 2 S, 2 EUPV i 1 Totes), i dotze vots en

contra (8 PSOE i 4 COMPROMlS) ACORDA, rebutjar la proposta anteriorment transcrita que ha sigut
dictaminada per la Comissió Informativa de Benestar Social de 21 d'abril del 2016 i a la que s'havia incorporat

l'esmena presentada peí grup Ciudadanos.

GOVERNACIÓ

10. GOVERNACIÓ.- DONAR COMPTE AL PLE DEL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS
A PERSONAL EVENTUAL DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. Expedient: 000003/2016-01.02.28

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

" En compliment d'alló que s'ha preceptuat en l'apartat 6 de l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases de Régim Local, introduít per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que estableix que el President de l'Entitat Local

informará el Pie amb carácter trimestral del compliment d'alló que s'ha previst en aqueix article.

Vist l'art. 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, referit al personal

eventual de les Entitats Locáis, el qual en el seu apartat d) diu que. "Els ajuntaments de municipis amb

població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants, podran incloure en les seues plantilles llocs de

treball de personal eventual per un nombre que no pot excedir de set.

I vista la plantilla de funcionaris i personal laboral fix d'aquest Ajuntament, es dona compte al Pie del nombre

de llocs de treball reserváis a personal eventual durant el PRIMER TRIMESTRE de 2016, és de CINC AMB

SETANTA-CINC"

El Pie en pren coneixement.

11. GOVERNACIÓ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR RELATIVA A
CONVOCAR L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLIC DE 2014, EN EXECUCIÓ DE LA SENTENCIA DE
20/12/2011, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE VALENCIA. Expedient:
000009/2016-01

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

El 20 de desembre del 2011, del Jutjat contenciós administratiu nombre 3 de Valencia va emetre sentencia

declarant ser nulla de pie dret la base de la convocatoria que afecta la titulado exigida i condemnava a
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l'Administració a realitzar una nova convocatoria, modificant la titulado exigida per a l'accés al lloc de treball,

exigint la de ser llicenciat en Educado Física/Ciéncies de l'Activitat Física i de l'Esport, previa modificado de
la classificació del lloc de treball.

Basant-se en aixó, en execució de la dita sentencia, el 27 d'octubre del 2014 es va publicar en el DOCV

edicte sobre el Decret del delegat de l'Área de Governació número 2827, de 17 d'octubre del 2014, on
s'aprovava l'oferta d'ocupació públic per a l'any 2014, que incloía la plaga del grup A1: Coordinador Esportiu.

Durant el passat mes de febrer, en diversos expedients gestionats des de la regidoria d'Esports s'ha constatat

que el funcionan que firma els informes técnics pertany al grup E (subaltem), en concret, és un conserge.

Les funcions própies d'un subaltern, son les de vigilancia, custodia, portament o altres d'análogues (rebre i

repartir correspondencia, manejar i cuidar els aparells reprográfics, vigilar i cuidar el bon estat i neteja de

l'edifici, comprovar la identitat deis visitants, informar sobre la ubicado de les diferents dependéncies...etc).

Per a accedir al eos subaltern. no s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el

sistema educatiu.

El municipi de Burjassot ha de comptar ja amb la figura del coordinador esportiu que assumisca les tasques
própies de gestió i planificado els servéis esportius municipals, tal com va dictaminar la sentencia judicial.

Per tot aixó, el Grup Municipal del Partit Popular de Burjassot, proposa al Pie l'aprovació deis
ACORDS següents:

Primer- Instar l'alcalde a qué convoque l'oferta d'oferta d'ocupació públic de 2014, en execució de la

sentencia de 20 de desembre del 2011, del Jutjat contenciós administratiu nombre 3 de Valencia, en un
termini no superior a un mesos.

Segon- Donar compte de la present moció en el próxim butlletí municipal, així com en qualsevol deis mitjans
de comunicado públics.

Tercer- Traslladar de la present moció al teixit associatiu de Burjassot"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

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

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 21

d'abril del 2016.

12. GOVERNACIÓ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER A CREAR I
POSAR EN FUNCIONAMENT L'AUTORITAT ÚNICA DE TRANSPORTS METROPOLITANS. Expedient:
000012/2016-01

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

" Emili Altur Mena, portaveu del grup Coalició Compromis 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 CREAR I FICAR EN FUNCIONAMENT L'AUTORITAT ÚNICA DE TRANSPORTS
METROPOLITANS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El transport públic metropolita es troba en una situació molt delicada amb servéis insuficients, freqüéncies,

recorreguts i horaris inadequats i vehicles obsolets. La Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebrado

del Territori, ha manifestat la voluntat de crear una autoritat única de transport d'ámbit metropolita amb la
dotado competencial i pressupostária adequada.
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Aquesta voluntat es va veure referendada al novembre de 2015 amb la signatura d'un manifest recolzat per

60 alcaldes i alcaldesses de l'área metropolitana de Valencia. A mes a mes ens consta que ja s'ha ficat a

treballar una comissió técnica, no obstant veiem amb preocupació la lentitud i desinformació amb qué es

desenvolupa la constitució de l'organisme esmentat.

És a la Generalitat Valenciana i, concretament a la Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebrado del

Terrítori, a qui correspon la responsabilitat de complir amb el que estipula la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la

Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que en el seu article 3.1 estableix com a competéncies

própies de la Generalitat:

a) La potestat normativa en relació amb la mobilitat de les persones, deis servicis de transport públic i

de les seues infreestructures dins de la Comunitat Valenciana.

b) La planificado, l'execució i el manteniment de les infraestructuras de transpon interurbá, excepte

aquelles que siguen d'interés general de l'Estat.

c) La provisió deis servicis de transport públic interurbá de viatgers dins de la Comunitat Valenciana.

Així mateix en el seu punt 3.3 estableix:

Les competéncies abans assenyalades serán exercides sota el principi general de la col laboració

administrativa, de manera que l'accio conjunta de les diverses administracions tinga com a fruit oferir al

ciutadá un sistema integrat de transports, tant peí que fa a la planificado de les infraestructuras i els servicis,

com en els aspectes relacionats amb la intermodalitat, la informado, la tarificado i la coordinació d'itineraris i

horaris.

D'altra part, depén de Inexistencia de l'órgan o entitat metropolitana del transport que s'hi puga subscriure amb

l'estat el Contráete Programa que permeta a l'Área Metropolitana de Valencia rebre, com ho fan les árees
metropol¡tañes de Madrid i Barcelona, les subvencions adients per al manteniment i impuls d'un transport

públic metropolita, eficient i adequat a les necessitats de la ciutadania deis municipis de l'Área Metropolitana
de Valencia.

Així dones, proposem al Pie l'adopció de la següent proposta de RESOLUCIÓ:

Primer.- Instar la Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebrado del Terrítori

• Fer públic un CALENDARI, en el menor temps possible, que reculla les fites imprescindibles per a

crear i ficar en funcionament una Autoritat única de transports metropolitans que incloga un procés

previ de diáleg i participado, a través d'un órgan consultiu amb tots els agents socials i ajuntaments

involucrats i totes les mesures transitóríes necessáries per assegurar el transport públic fins que el

nou servei estiga en funcionament.

• Informar sobre la previsió pressupostária amb la qué es pensa dotar en 2016 i 2017, al menys, per tal

d'obtindre un servei eficient, de qualitat i sostenible económicament i mediambientalment.

Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d'Obras Publiques, Transport i Mobilitat de la

Generalitat Valenciana, a la Regidoría de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de Valencia, ais grups polítics

de les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana d'Associacions VeTnals"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup COMPROMÍS, D. Emili Altur explicar breument el contingut de la seua moció.

Finalitzant el torn d'intervencions, el Pie, per désset vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's 2 EUPV i 1

Totes), i quatre abstencions (4 PP) ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment

transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 21 d'abril del 2016.

13. GOVERNACIÓ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR RELATIVA
AL MANIFEST DE UASSOCIACIÓ VALENCIANA DE JURiSTES. Expedient: 000013/2016-01

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:
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MOCIÓ RELATIVA AL MANIFEST DE L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE JURISTES

Des de l'Associació de Juristes Valencians (AVJ) s'ha redactat un manifest en qué s'insta al Govern de la

Nació a retirar els diferents recursos contra les normes de Dret Civil Valencia. Aquests recursos afecten tres

liéis valenciana:

• Llei 10/2007, de 2 de marc, del régim económic matrimonial valencia.

• Llei 5/2011, d'1 d'abril, de relacions familiars (llei valenciana de custodia compartida)

• Llei 5/2012, de 15 d'octubre, d'Unions de fet de la Comunitat Valenciana.

Una eventual declaració d'inconstitucionalitat tindria perjudicials conseqüéncies per a la ciutadania així com seria

contradictoria amb la reforma estatutaria de 2006, que va tindre un suport immens en Les Corts i en Les Corts

Generáis.

Citant textualment el manifest "després de l'abolició deis furs en 1707 i els intents reiterats per a la seua

recuperació en l'ámbit civil, a instancia de juristes i polítics de diferents époques i ideologies, per fi l'Estatut

d'Autonomia de 2006 que reconeix la categoría de Nacionalitat Histórica al poblé valencia, assumeix la

importancia del dret civil foral valencia dins de l'ámbit competencial de la Generalitat, i restableix plenament la

competencia que sobre aquest dret va estar vigent en el Regne Cristiá de Valencia des del segle XIII".

Al citat manifest ja s'han adherit diversos municipis de la Comunitat així com diferents Associacions i entitats.

ACORDS

Primer.- Que l'Ajuntament de Burjassot s'adherisca al manifest de l'Associació de Juristes Valencians que

sol-licita la retirada deis recursos d'inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencia.

Segon.- Traslladar l'acord plenari a la dita associació així com a les Corts valencianes, Presidencia de la

Generalitat i Govern d'Espanya"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

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

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup está d'acord a donar suport a aquest manifest

perqué reivindica que es puga legislar en la nostra comunitat autónoma sense que haja d'intervindre el govern

central, pero aqüestes tres Neis que están denunciades, a mes de poder entrar en conflicte amb la legislado

estatal, no casen bé amb el seu marge ideológic, perqué concretament, la llei de custodia compartida no els

pareix el millor métode per a assegurar la igualtat entre dones i hómens en cas de divorci, amb filies o filis, ja

que en aquesta societat no parteixen amb les mateixes oportunitats i drets, sent les dones en aquest país les

mes perjudicades teñen dubtes que aquesta llei súpose un risc addicional per a elles i que siga garantía

d'igualtat i per coherencia s'abstindran a l'espera que siga el Tribunal Constitucional qui jutge.

Peí grup PSOE, Olga Camps manifesta que el seu grup donará suport la moció perqué considera que és

una cosa bona per a les valencianes i valencians. Que no están del tot conformes amb l'argumentació del

company de Totes perqué el que aquests recursos estiguen interposats i no resolts, exerceix un poder

dissuasori per al Consell que és perjudicial per a aquesta comunitat i evita que treballe amb la llibertat que

hauría de tindre, a mes provocaría una gran inseguretat jurídica si aqüestes Neis es declararen

anticonstitucionals, a banda del risc que suposa el que el Tribunal Constitucional considere que la Comunitat

Valenciana no té capacitat per a legislar.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que está totalment d'acord amb el que ha comentat la companya

Olga Camps i aqueixa és la causa de la seua abstenció.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el Tribunal Constitucional el que decidirá és si aquesta comunitat

és competent per a dictaminar Neis própies per a les valencianes i valencians i no entrará en si és bona o no

la custodia compartida i el perill que acó té és que es poden perdre una serie de condicions que es

reconeixen en l'Estatut d'Autonomia.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per díhuit vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 COMPROMÍS i 2 EUPV) i
tres abstencions (2 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 21 d'abril del 2016.
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14. GOVERNACIÓ.- CORRECCIÓ DE L'ACORD PLENARI DE 24/11/2015 SOBRE PROPOSTA
D'ALCALDIA RELATIVA AL CANVI DE DENOMINACIÓ DEL PARC DE CANTERERIA PEL DE "JUANA
MARÍA CONDESA LLUCH, PROTECTORA DE LES OBRERES". Expedient: 000216/2015-01.02.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transenu:
" Vist l'acord plenari de data 24 de novembre del 2015, relatiu a proposta d'Alcaldia sobre canvi de

denominació del pare de Cantereria peí de "Juana María Condesa de Lluch, protectora de les obreres, i vist

l'escrit presentat per Miguel Ángel Vives Satorre en representado de les entitats del Barrí de Cantereria i
després de la seua consulta en data 29 de mar? del 2016, al número de registre 5148.

Aquesta Alcaldía eleva al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa de Governació, la següent

proposta d'ACORD:

Primer- Corregir l'acord de Pie de 24 de novembre del 2015 sobre proposta d'Alcaldia sobre canvi de

denominació del Pare de Cantereria peí de "Juana María Comtessa de Lluch, protectora de les obreres" en el

sentit següent:

On diu: "Juana María Condesa DE Lluch"

Ha de dir: "Juana María Condesa Lluch"

Segon- Comunicar el present acord al Negociat d'Urbanisme i notificar a Miguel Ángel Vives Satorre, en
representado de les entitats del barri de Cantereria"

En aquest moment Lluna Arias abandona la sessió.

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup Totes, D. Adrián Juste manifesta que el seu grup mantindrá el vot en contra de la correcció al

canvi de nom, en coherencia amb el seu vot a l'acord, perqué consideren que no els pareix el mes encertat ni

que les associacions que hi donen suport siguen les mes representatives, no els pareix democrátic ni creuen

que es respecte el procediment establit per a posar noms a llocs públics.

L'Alcalde manifesta que agó és una correcció d'errors a una moció ja aprovada, que va anar debatuda és el

seu moment i no escau ara qüestionar-la.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per catorze vots a favor (8 PSOE, 4 PP I 2 C'S), tres vots en contra (2

EUPV i 1 Totes) i quatre abstencions (4 COMPROM(S) ACORDA aprovar en els seus propis termes la
proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 21

d'abril del 2016.

En aquest moment Lluna Arias s'incorpora a la sessió.

HISENDA

15. RENDES I EXACCIONS- PROPOSTA DESAFECTACIÓ ROMANENTS. CANVI DESTINACIÓ.
Expedient: 000003/2016-07.02.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" Vist l'informe de la Técnic de la Secció d'lnformática de data 13 d'abril del 2016 sobre les necessitats

urgents d'infraestructura informática: servidors de dades, aplicacions i seguretat perimetral per un ¡mport de

CENT QUINZE MIL EUROS {115.000,00 € mes IVA).

Vista la proposta d'Alcaldia de data 15 d'abril del 2016.

Vist l'informe núm. 131/2016 emés per la Intervenció Municipal de data 15 d'abril del 2016.

Vist que en el Pressupost de Despeses de l'exercici 2016, actualment prorrogat no figuren les dites quantitats

i davant de la necessitat urgent d'iniciar la contractació de tais servéis.
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Vistos els següents projectes amb financament afectat:

PARTIDA

4312.622,03

450.619,00

450.619,03

2316.22000

2316.22601

2316.22602

2316,62100

PROJECTE

2008ISM43202

2

2008ISM51103

3

2008ISM51103

4

2008ISM46200

3

2008ISM46200

3

2008ISM46200

3

2008ISM46200

3

TOTAL GENERAL

NUM. RC

7801

809

7810

773

774

775

7806

IMPORT

52.800,35

€

2.151,69 €

8.856,21 €

5.178,00 €

113,94 €

17.862,00

€

26.597,23

€

113.559,42

€

Considerant el que disposen els articles 47 i 48 del R.D. 500/90, estableixen que podran ser incorporáis ais

corresponents credits deis pressupostos de despeses de l'exercici immediat següent, els romanents de crédit

no utilitzats constituíts pels saldos de credits definitius no afectats el compliment d'obligacions reconegudes.

No serán incorporables els crédits decíarats no disponibles ni els romanents de credits ja incorporáis en

l'exercici precedent. La tramitado de l'expedient haurá de regular-se en les bases d'execució del pressupost.

No obstant, la incorporado de romanents de crédit quedará subordinada a l'existéncia de suficients recursos

financers per a aixó. Es consideren recursos financers:

a) El romanent líquid de Tresoreria

b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost.

En el supósit de crédits que emparen projectes financers amb ingressos afectats, la incorporació será

obligatoria durant successius exercicis, llevat que es desistisca totalment o parcialment de l'execució de la

despesa.

Amb carácter general la liquidació, del pressupost precedirá a la incorporació de romanents. No obstant aixó,

la dita modificado podrá aprovar-se abans de la liquidació en el cas

de romanents de crédit de despeses amb financament afectat.

Considerant el que disposa l'article 182 del RDL 2/2004 peí qual s'aprova el TRLRHL, podran incorporar-se

ais corresponents crédits deis pressupostos de despeses de l'exercici immediat següent, sempre que

existisquen per a aixó recursos financers: a) Els derivats de compromisos de despeses degudament adquirits

en exercicis anteriora.

Considerant el que disposa l'article 180 del RDL 2/2004 de 5 de mar? peí qual s'aprova el Text Refós

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, les transferéncies de crédits de qualsevol classe no afectaran

crédits incorporats com a conseqüéncia de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.

Considerant que en la Base 12.9 de les bases d'execució del Pressupost en vigor, estableix que "en el cas de

crédits que emparen projectes financats mitjancant préstecs sol licitats en exercicis anteriors, que hagen

d'incorporar-se obligatóriament segons el que disposa l'article 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de marc, peí qual

s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, si es produíra un romanent en l'obra

inicialment prevista, o no es realitzara, totalment o parcialment, es podran destinar els fons del préstec a

qualsevol altra inversió, respectant la vinculado existent (grup de programa i capítol). Per a aixó, es requerirá

acord de la Junta de Govem Local. En el cas que la inversió a realitzar no s'incloguera dins deis mencionats

nivells de vinculado {grup de programa i capítol), l'acord correspondrá al Pie de la Corporació."

Propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'adopció de I'ACORD

següent:
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Primer.-Aprovar la desafectació de la despesa deis projectes següents:

PARTIDA

4312.622,03

450.619,00

450.619,03

2316.22000

2316.22601

2316.22602

2316,62100

PROJECTE

2008ISM43202

2

2008ISM51103

3

2008ISM51103

4

2008ISM46200

3

2008ISM46200

3

2008ISM46200

3

2008ISM46200

3

TOTAL GENERAL

NUM. RC

7801

809

7810

773

774

775

7806

IMPORT

48.140,93

€

2.151,69 €

8.856,21 €

5.178,00 €

113,94 €

17.862,00

€

26.597,23

€

108.900,00

€

Segon.- Aprovar l'afectació del gasto de CENT HUIT MIL NOU-CENTS EUROS (108.900€) a la partida 920

62600 i al projecte que es crega una vegada iniciat el procediment de contractació.

Tercer- Modificar la Incorporació de Romanents número núm. 00002/2016-07.02.01 en els següents termes.

DESPESES

PARTIDA

920 62600

DENOMINACIO

INVERSIONS INFORMÁTICA

ROMANENT A MODIFICAR

108.900,00€

Import de la modificado: CENT HUIT MIL NOU-CENTS EUROS (108.900,00 €).

Quart- Sotmetre a informado pública l'expedient, mitjancant anunci publicat en el BOP, durant un termini de

quinze dies hábils a fi que puguen presentar-se contra el mateix les reclamacions que s'estimen pertinents

pels interessats. Si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat reclamacions s'entendrá aprovada

definitivament.

Cinqué.- Publicar l'aprovadó definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumit a nivell de capítols.

Sisé.- Procedir a incorporar la modificado en el Pressupost prorrogat de l'exercici 2016"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que com es continua funcionant amb el pressupost prorrogat de

l'any passat, si hi ha alguna urgencia de pagaments és necessan llevar diners d'algunes partides per a posar-

ho en altres. Aquesta vegada és necessari invertir en servidors informátics i en un principi el seu grup es

qüestionava perqué s'havia llevat diners d'unes partides i no d'altres, perqué en l'expedient no s'especifica les

raons per a fer-ho, pero ja d'entrada consideren que estar operant amb romanents de tresoreria de

pressupostos prorrogats, els pareix un reflex de la mala gestió de l'equip de govern que pareix que no té

capacitat per a presentar uns pressupostos, en quasi cinc mesos que han transcorregut d'enguany. Que per

aixó votaran en contra perqué no están d'acord amb aquesta manera de fer les coses.

Peí grup Ciudadanos, Tatiana Sanchis manifesta que aquests ajustos pressupostaris se solucionarien si es

deixara de treballar amb un pressupost prorrogat. Que el seu grup considera que des de fa mes de mig any

que es va firmar el pacte de govern, han tingut temps suficient per a redactar uns pressupostos per al 2016,

quan estaran els pressupostos?. Que no hi ha hagut estabilitat amb el pacte de govern perqué pareix que no

es posen d'acord per a establir les línies básiques, com succeeix amb el pressupost de 2016 i amb l'assumpte

del mercat, on COMPROMÍS s'ha desmarcat totalment de la proposta i de la consulta duta a terme per
l'Alcalde. Que amb el pressupost prorrogat se satura de treball extra ais técnics, perqué partides que tenien

sentit en 2015 ara ja no son útils i altres que no estaven incorporades, cal ficar-les d'urgéncia, com ocorre en

aquest cas.
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Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup entén que acó ha de fer-se perqué és necessari pero

els pareix molt malament que l'equip de govern no haja presentat encara un pressupost per a enguany. Que

del capítol de "inversions" del pressupost 2015 han triat, no se sap que criteri, algunes partides que no

s'havien gastat, cosa que dona pistes per a poder opinar que son pressupostos no ajustats a la realitat i fins i

tot mal gestionats, com per exemple la de mercat, cosa que no entenen com no s'ha fet la inversió quan és

sabut que está necessitat reforma, i la del projecte RIU, que no entenen com hi ha aquesta partida quan

aquest projecte europeu ja va finalitzar. Que el seu grup es va a abstindre perqué encara que consideren que

hi ha unes necessitats reals d'inversió en informática, entén que no s'está gestionant com es deuria

Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta que s'ha triat partides que estaven afectades per a quelcom en concret

i s'han destinat al que ara fa mes falta que és el tema informátic.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup considera que acó no és el mes urgent, que és mes

necessari i important tindre unes partides pressupostáries ajustades al que es necessita ara mateix i segur

que hi ha altres coses mes importants que la materia informática. Que no s'ha de treballar posant pegats, que

l'important és planificar un pressupost i per a aixó está l'equip de govern.

Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta que és cert que els pressupostos ja havien d'estar fets i s'está

treballant en aixó i no tardaran a presentar. Que de moment s'está utilitzant el pressupost prorrogat que és

una fórmula jurídica legal. Que hi ha coses importants i coses urgents pero en aquest moment es necessita

aquesta inversió en informática per a seguir avant.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per dotze vots a favor (8 PSOE 4 Compromís), tres vots en contra (2

EUPV I 1 Totes) i sis abstencions (4 PP i 2 S), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissio Informativa d'Hisenda de 10 de setembre del

2016.

SEGURETAT I ACCIÓ CIUTADANA

16. SEGURETAT I ACCIÓ CIUTADANA- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS PSOE, COMPROMÍS, PARTIT POPULAR, CIUTADANS, ESQUERRA UNIDA I TOTS AMB
BURJASSOT SOBRE SOL-LICITUD DE LA PLACA D'OR A LA GENERALITAT VALENCIANA AL MÉRIT
ESPORTIU PER A LA PENYA CICLISTA "EL SILLÍN" DE BURJASSOT. Expedient: 000014/2016-01

Vista la proposta del Delegat de l'Área 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 consideració del Pie, per al seu debat i si és el cas aprovació, de la següent:

MOCIÓ

La penya ciclista "El Sillín", nascuda com a tal en 1932, va ser inscrita el 3 de mar? de 1933 davant de la Unió

Velocípeda Espanyola, funcionant des d'aquella época ininterrompudament amb el que constitueix l'entitat

ciclista mes veterana de quantes segueixen actualment en la bretxa.

En el seu historial, figuren premis com la Menció d'Honor de la Federado Espanyola de Ciclisme, premis a la

Millor Labor Social, Major protecció a Equips d'un Club i Millor Organització de Carrera. En el seu poder

figuren també innumerables premis aconseguits per equips integráis en la penya ciclista "El Sillín", que en

una primera aproximado superen de bon tros el mig centenar.

La penya ciclista "El Sillín" és també coneguda i reconeguda per haver organitzat al llarg de la seua historia

innumerables premis. En l'actualitat continua organitzant el Gran Premi Burjassot, que ja ha celebrat la seua

quarantena tercera edició i está indos en el Calendan Oficial de la Federado Espanyola de Ciclisme.

Per la penya ciclista "El Sillín" han passat corredors tan coneguts pels aficionats com a Botella, Marigil, Rosa,

Sáez, Castelló, Gran, Soler, Belda, Albelda, Ibáñez, i tants altres, que han anat forjant amb la seua afició i

esforc la historia del Club i del ciclisme valencia.

Pie núm. 4 de 26 d'abríl de 2016 Página 17



Amb els seus huitanta-tres anys de treball per la posada en valor i promoció del ciclisme a Burjassot i en la

Comunitat Valenciana, la penya ciclista "El Sillín" ha aconseguit fomentar l'afició per aquest esport en la

nostra ciutat i fomentar de forma clara l'esport base entre els mes i les mes jóvens. És per aixó que el Grup
Municipal Socialista considera que la penya ciclista "El Sillín" hauría de ser reconeguda amb la placa d'Or de

la Generalitat Valenciana al Mérit Esportiu.

La Llei 2/2011, de 22 de marc de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana

estable com un deis seus principis rectors "el reconeixement deis mérits esportius de les persones i entitats

vinculades a l'esport", com una de les seues línies generáis d'actuació "reconéixer i premiar les persones i

entitats que s'hagen distingit en la práctica, gestió i promoció de l'esport, mitjancant la Medalla i Placa de la

Generalitat al Mérit esportiu i aquelles altres distincions que s'establisquen reglamentáriament. Requisits que,

segons el nostre parer, compleix ámpliament La penya ciclista "El Sillín", entitat dedicada a la práctica i

promoció de l'esport durant els seus quasi huitanta-cinc anys d'história.

Per tot aixó proposem al Pie, mitjancant la següent moció, l'adopció deis ACORDS següents:

Primer- Sol-licitar a la Consellería Conselleria d' Educació, Investigado, Cultura i Esport l'inici de l'expedient

per a concedir a la penya ciclista "El Sillín" de Burjassot la placa d'pr a la Generalitat Valenciana al Mérit

Esportiu per la seua contribució a la promoció de l'esport i els valors d'esportivitat a Burjassot i a la Comunitat

Valenciana.

Segon - Traslladar de la present moció al President de La Generalitat Valenciana, a la Conselleria d'

Educació, Investigació, Cultura i Esport, a la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana i a la penya

ciclista "El Sillín".

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup PSOE, Manuel Pérez explicar breument el contingut de la moció.

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 Seguretat i Acció

Ciutadana de 21 d'abril del 2016.

SERVÉIS MUNICIPALS

17. SERVÉIS MUNICIPALS- MOCIÓ GRUP MUNICIPAL EU SOBRE INCORPORACIÓ DE
CLAUSULES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS EN ELS PLECS DE CONTRACTACIÓ QUE ES REALITZEN
DES DE L'AJUNTAMENT I LES SEUES EMPRESES DEPENDENTS. Expedient: 000080/2016-04.04.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" Es dona compte de la Moció presentada per José A. López Camarines, Portaveu del Grup Municipal

d'Esquerra Unida, registrada d'entrada en l'Ajuntament amb data 4 de marc del 2016, al número 2016004085

que a continuació es transcriu:

"Moció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública

AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT

José A. López Camarines, Portaveu del Grup Municipal d'Ezquerra Unida en l'Ajuntament de Burjassot, a

l'empara del que disposa el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis,

presenta per a la seua aprovació la següent moció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un deis principáis mecanismes amb qué comptes les administracions publiques per a aconseguir el benestar

deis ciutadans i ciutadanes és la contractació pública. El seu pes económic es xifra en mes d'un 15% en el

PIB de l'Estat.

La contractació pública és una eina jurídica al servei deis poders públics per al compliment deis seus fins i

valors fonamentals: cohesió social, redistribució de la riquesa, igualtat i justicia. S'ha d'evitar, com ocorria fins

ara, que la major ponderado del criteri preu, entre els tinguts en compte per a adjudicar els contractes,
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incidisca negativament en el mercat laboral, destruint ocupació i empitjorant les condicions deis treballadors i

treballadores.

Els objectius de les administracions municipals en aquest ámbit han d'estar dirigits a la consecució d'una

contractació pública estratégica, sostenible i socialment responsable que tinga en compte no sois la qualitat,

eficacia i sostenibilitat mediambiental en la prestació deis servéis públics i en les compres publiques, sino

també la necessitat no incidir negativament sobre les condicions en qué es desenvolupa la prestació laboral o

sobre la propia ocupació.

El marc formatiu de la contractació pública s'ha vist modificat amb l'aprovació d'una nova Directiva sobre

contractació Pública -Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014- que

incideix en l'aplicació d'altres criteris d'adjudicació, com els criteris socials, mediambientals, o d'innovació,

prioritaris també a fi a un creixement intel ligent, sostenible i integrador que persegueix l'Estratégia Europa

2020, i en la que la contractació pública exerceix un paperclau.

D'acord amb el que disposa el Considerant 90 de la Directiva, l'adjudicació deis contractes ha de basar-se en

criteris objectius que garantisquen el respecte ais principis de transparencia, no discriminado i igualtat de

tráete a fi de garantir una comparació objectiva del valor relatiu deis licitadors que permeta determinar, en

condicions de competencia efectiva, quina oferta és l'económicament mes avantatjosa.

D'altra banda, tal com reconeix la Directiva Europea sobre contractació pública 24/2014, per a contractes de

prestacions directes a ciutadans en l'ámbit social resulta necessarí un tractament mes allunyat del mercat,

donat el carácter estratégic de les necessitats a satisfer i, per aixó, han de ser prestats des d'una estricta

perspectiva de qualitat.

És fonamental aconseguir que la prestació de servéis públics i les compres publiques siguen de qualitat,
estratégiques, sostenibles i socialment responsables, i que deixe de tindre efecte l'obligatoríetat que el preu

mes davall siga el que determine l'elecció de l'empresa que prestará els servéis públics quan s'utilitze mes

d'un criteri de valoració. D'esta manera podrá evitar-se, com s'ha assenyalat abans, que la contractació

pública incidisca de forma negativa en l'ámbit laboral.

Ha de tindre's en compte que en aquells contractes en qué el component económic fonamental ve constituít

peí cost de la má d'obra, la major ponderado del criteri preu entre els tinguts en compte per a la seua

adjudicado pot incidir negativament en el mercat laboral i ser utilitzat de forma impropia per a justificar

nombroses actuacions que acaben destruint ocupació i empitjorant les condicions laboráis deis treballadors.

Per l'anteriorment exposat, el Grup Municipal d'EU eleva al Pie els ACORDS següents:

Primer.- Que en els plecs de contractació que es realitzen des de l'Ajuntament i les seues empreses

dependents s'incorporen clausules socials i mediambientals (criteris com la qualitat de les condicions

d'ocupació, la inserció soci laboral de col-lectius desfavoríts, la diversitat funcional, polítiques de genere,

mediambientals i de comer? just, etc). Tais criteris tendiran a valorar-se en un mínim del 60% sobre la

puntuado total.

Segon.- En aquells supósits en qué els órgans de contractació utilitzen mes d'un criteri per a la valoració de

les proposicions i la determinado de l'oferta mes avantatjosa, hauran d'incloure's criteris que permeten

identificar l'oferta que present la millor relació qualitat-preu, com ara la qualitat, accessibilitat, característiques

socials, mediambientals o innovadores, entre altres, sempre que estiguen vinculáis a l'objecte del contráete i

formulats de forma objectiva amb pie respecte ais principis d'igualtat, no discriminado, transparencia i

proporcionalitat.

Tercer- Que en els contractes s'especifique la rescissió del contráete per parí de l'Ajuntament en cas

d'impagaments o retard continuat en el pagament de les nomines.

Quart.- Els contractes de prestacions directes a ciutadans en l'ámbit social serán consideráis des d'una

estricta exigencia de garanties de qualitat del servei en relació a i'objecte del contráete amb criteris tendents a

la major especifiqueu possible.

Es dona compte així mateix de l'informe de la Vicesecretaria núm. 04/2016 de data 15 d'abril del 2016 les

conclusions del quai a continuado es transcriuen:

"CONCLUSIONS
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1a.- Encara que haja vengut el termini de la transposició de la nova Directiva 2014/24, ha de tindre's

en compte que en l'actualitat, el TRLCSP conté bona part del mandat d'incorporació d'aquesta

Directiva peí fet que amb el TRLCSP es va traslladar en el seu dia ¡'anterior Directiva 2004/18, el

contingut del qual és molt semblant al de la seua successora en molts aspectes. Les novetats de la

Directiva 2014/24 de contractació pública i de la Directiva 2014/23 de concessions son, en molts

casos, el trasllat al dret positiu de la jurisprudencia del TJUE dictada en base en la Directiva 2004/18.

Aquesta jurisprudencia serveix actualment per a matisar i interpretar el TRLCSP.

2a.- Tenint en compte l'actual organització municipal, l'órgan de contractació de l'Ajuntament és, amb

carácter regla general, la Junta de Govem Local per delegado de ¡'Alcalde. Les competéncies del Pie

en materia de contractes son les que li atribueixen la Disposició Addicional 2a del TRLCSP.

Per aixó, la Moció que ha presentat al Pie el grup d'EUPV va dirigida únicament ais expedients de

contractació en qué l'órgan de contractació siga el Pie, excloent de la seua aplicado ais expedients en

qué l'órgan de contractació siga la Junta de Govern Local.

3a.- Correspon a l'órgan de contractaciója siga la Junta de Govem o el Pie, aprovar els expedients de

contractació, en els que s'inclou elplec de clausules administratives particulars.

41- Que amb independencia de quin siga l'órgan de contractació, tots els plecs inclouran

obligatóriament els criteñs de valorado de les ofertes presentades pels licitadors. En canvi és una

facultat de l'órgan de contractació establir les condicions especiáis d'execució del contráete, la seua

inclusió o no está en fundó de les característiques que concórreguen en l'objecte del contráete.

5a.- De la mateixa manera, la introdúcelo en els plecs de condicions especiáis d'execució del

contráete, és una facultat de l'órgan de contractació. Pero aqüestes condicions especiáis no es poden

establir amb carácter general peí fet que com el seu propi nom indica han d'estar relacionades amb

l'execució de cada contráete.

6a.- Com a regla general, no tot incompliment contractual dona lloc a la resolució del contráete, no

obstant si en el plec de clausules administratives particulars l'órgan de contractació atribueix a

algunes condicions del contráete el carácter d'obligacions contractuals essencials, el seu

incompliment donará lloc a la resolució (article 223.f en relació amb els articles 118.2 i 150.6 del

TRLCSP).

7a.- Els criteñs de valorado de les ofertes han d'estar directament vinculats amb l'objecte del

contráete i son, entre altres, els que es relacionen en l'article 150 del TRLCSP anteriorment transcrit.

Tindran preponderancia aquells que facen referencia a les característiques de l'objecte del contráete.

Quan només s'utilitze un criteri d'adjudicació, aquest ha de ser, necessariament, el del preu mes

davall.

Si s'utilitzen diversos criteris d'adjudicació es donará preponderancia a aquells que puguen valorarse

mitjangant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicado de les formules establides en

els plecs.

En el cas que no es done preponderancia ate criteris avaluables de forma automática iprevalguen les

valoracions fetes a través d'un juí de valor, s'ha de crear un comité d'expert amb un mínim de tres

membres que no fonven part de l'órgan de contractació. Aquest comité s'encarregará d'avaluar

aquests criteris.

NOTA: Finalment, cal recordar que el 17 de febrer del 2016, en l'lnstitut Municipal de Cultura i

Joventut de Burjassot es va realitzar una jomada formativa sobre la contractació pública amb

criteris étics, socials i ambientáis, impartida per la Coordinadora Valenciana ONGD en

col-laborado amb la Diputado Provincial de Valencia.

Burjassot, a Wd'abril del 2016. EL VICESECRETARI, José-Rafael Arrebola Sanz'"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup EUPV, José Alberto López procedeix a explicar breument el contingut de la seua moció.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup votará a favor perqué coincideix totalment amb el

seu programa i les seues idees. Que consideren un error que es tinga en compte l'oferta económica com a

principal o únic factor per a fer contractes amb empreses. Que si les institucions publiques han de garantir els

drets i I libertáis de les persones, és necessari que l'Ajuntament siga el primer que d'exemple afavorint a

aquelles empreses i particulars que reunisquen una serie de clausules socials i mediambientals .Que caldria

buscar una formula perqué la majoria d'aquestes clausules es tingueren en compte en els plecs de condicions

i per aixó presentarien una esmena a la moció, pero han decidit que ho faran en un futur.
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Peí grup Ciudadanos, Tatiana Sanchis manifesta que al seu grup li pareix una moció adequada perqué

introdueix unes millores per a la contractació pública en l'Ajuntament, no obstant, encara que la votaran a

favor, li agradaría fer una apreciado respecte al punt tres, quan parla de la cláusula per a la resolució del

contráete en el cas que l'empresa es retarde en el pagament de les nomines deis treballadors, perqué es pot

caure en la paradoxa que siga el propi Ajuntament qui no pague a la dita empresa i aquesta conseqüentment

no puga pagar ais seus empleats, perqué cal recordar que aquest Ajuntament incompleix reiteradament la llei

en el que refereix al període mitjá de pagament a proveídors ja que segons l'últim informe d'intervenció se

sitúa en mes de 64 dies de mitjana quan li llei assenyala que ha de ser de 30.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta l'agraíment a Totes i Ciutadans peí seu previsible suport. Al

company de Totes, dir-li que óbviament en cada mesa de negociado es veurá que clausules socials i que

formules son les mes adequades per a cada contráete. Que entén la preocupació de la companya de

Ciutadans pero acó és una institució pública i sempre s'ha de trehallar amb cap i quan es fa una contractació,

es demana a les empreses una serie de garanties. Que quan es parla del problema de no pagar nomines

s'está refennt a grans empreses que no sois depenguen deis ingressos de l'Ajuntament de Burjassot, perqué

óbviament no es va a rescindir el contráete si es tracta d'un xicoteta empresa i és per culpa de PAjuntament.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que encara que el seu grup está totalment d'acord amb la moció i

es vaja a implantar immediatament, vol informar que s'está treballant en una ordenanca que regule la

contractació, no sois en l'Ajuntament sino també en tots els ens que depenguen del mateix. Que també s'ha

aprovat el sistema de contractació electrónica, que avanca quant a la transparencia portant-la al seu máxim

exponent. Quan s'haja acabat tot el procés es realitzará una demo perqué tots els portaveus deis grups vegen

com funciona i on es podran incloure tot tipus de clausules i revisar que s'estan complint totes i cada una
d'elles.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis termes la

proposta antenorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Servéis Municipals

de 21 d'abril del 2016.

Una vegada conciós 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:

18. DESPATX EXTRAORDINARI.

No hi ha assumptes.

19. PRECS I PREGUNTES

Peí grup Totes, Adrián Juste formula les següents:

1. Quan es va a pagar el 80% que falta d'ajudes a les AMPAS per a aquest curs?

2. Están previstos els menjadors d'estiu per a la gent necessitada?

3. Com va l'assumpte de la gasolinera que hi ha enfront del Castell?

4. Es pensa arreglar l'Hort d'Almenar que está al costat de Testado de Burjassot, per a fer visites?

5. Reitera la següent pregunta: quan s'implantará el "regidor 22"?

6. Que hi ha molts pipicans que necessiten reparado i un major manteniment perqué poden arribar a ser

perillosos fins i tot per ais animáis, per aixó prega que es revisen i es pose una solució perqué cada

vegada están en pitjor estat.

7. Que se n'han adonat que falta un tros molt gran en la gravació de l'últim pie i no sap el motiu peí que

prega que es revise i es repare i que per a les següents gravacions es tinga en compte.

Peí grup EUPV, D. José Alberto López formula les següents:

1. Ha rebut queixes del ve'ínat que a les nits es queda obert el pati de Sant Roe i li preocupa que puga

haver-hi vandalisme contra un deis monuments mes importants del patrimoni d'aquest poblé. Quines

mesures de seguretat té el pati de Sant Roe?
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2. Que en un pie es va proposar per EU la incorporado de Burjassot a la Ruta de la Seda, están

fructificant les gestions per part de l'equip de govern en aquest tema?

Peí grup Ciudadanos, David Sánchez formula les següents:

1. Sobre la ¡nterlocutória del Tribunal Suprem del que se n'ha adonat en el punt 4 d'aquest pie, prega

que es done explicacions sobre el que succeeix i preguntar s'ha calculat el cost que suposará per a

les arques publiques l'expropiació forcosa a qué s'obliga a l'Ajuntament en la sentencia. Quan s

pagará? S'exigiran responsabilitats sobre el que succeeix?

2. Des de Ciutadans s'ha fet un seguiment de les mocions i preguntes presentades a l'Ajuntament

durant aquests mesos i hi ha alguns precs i preguntes que vol realitzar respecte d'aixó:

• Sobre la moció de transparencia aprovada en el pie de setembre, no s'ha implantat en la web

l'agenda deis regidors ni horaris d'atenció i tampoc hi ha un registre de l'ús del vehicle oficial

de l'Alcalde ni un arxiu amb les despeses de representació i el detall deis mateixos i a mes la

resta de la informado no apareix de manera clara ni reutilitzable. Per qué no s'ha realitzat

acó? Quan es fará?

• Com s'ha dut a terme el procés per a la consulta popular sobre el mercat i per qué no s'ha

tingut en compte les opinions del regidor de mercat, Roe Senent, que s'ha desmarcat

públicament d'aquesta acció duta a terme des de l'Alcaldia.

• Que també sobre el mercat municipal, el 6 d'octubre es va demanar copia de les concessions

administratives de l'Ajuntament amb els comerciants, quan es facilitaran aquests documents?

• Que el 5 de novembre se'ls va demanar amb pressa que triárem un representant per al

Consell Municipal de Mitjans de Comunicado, quan convocará?

• Quines reunions i accions s'han dut a terme per a executar la moció que es va aprovar sobre

la mancomunitat de servéis?

• El 8 de gener van demanar copia deis convenís que l'Ajuntament té amb les associacions del

poblé que reben diners públics i no s'ha contestat encara peí que prega que es facilite perqué

encara que en el portal de transparencia hi ha algún document relacionat, no figura el text

deis convenís que és el que s'ha demanat.

• Al gener es va aprovar una moció per a instar a la sequía de Tormos a cobrir el tram que

transcorre vora Pescóla, el mosquit tigre ja és ací i tot continua igual, quines mesures s'han

dut a terme?

• En el pie de gener es va aprovar una moció de transparencia en la selecció de personal,

donant fi al litigi obert per l'Alcalde sobre aquest tema s'ha portat l'acord plenari ais tribunals?

com está la situado? s'ha calculat ja el cost detallat de tot el procés judicial? quan se'ls va a

facilitar la informado?

• Al febrer es va aprovar una moció per a instar a FGV a millorar l'accessibilitat deis vianants en

el pas a nivel) del carrer de Mariano Ribera i el mes passat una altra amb propostes de millora

per a la resta deis passos a nivell, s'ha mantingut contactes amb FGV? quines solucions

ofereixen?

• En el pie de febrer es va acordar mitjancant una moció conjunta la creado d'una comissió

municipal sobre l'acagament escolar i encara no s'ha convoca!, quines mesures s'estan duent
a terme per a fer complir aquesta moció?

• En el pie de febrer es va aprovar una moció en benefici de les persones celiaques amb

diferents mesures que encara no s'han posat en marxa. Que teñen constancia que

l'Ajuntament no ha tingut reunions amb l'Associació de Celíacs de la Comunitat Valenciana i

ni tan sois s'ha convocat al Consell de Comer? per a informar les associacions de comerciants

d'aquestes mesures, quan es fará alguna coa respecte d'aixó?

• Prega que les mocions que s'aproven no queden en l'oblit i es faca un esforc, per part de

l'equip de govern, per a complir-les.

Peí grup PP, Sonia Casaus formula les següents:

1. Que el seu grup també ha rebut queixes del veínat sobre el pati de les Sitges i per aixó el 19 d'abril

van sol-licitar a l'alcalde, mitjancant escrit, que es prengueren mesures per a establir horaris

d'obertura i tancament, quins son exactament aquests horaris?
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2. Prega que s'actualitze la web de la Fundado Vicent Andrés Estellés, perqué no s'ha fet des de l'any

2011.

3. Com triará el regidor 22?

4. Al novembre es va sol-licitar per escrit la posada en funcionament del Consell de Mitjans de

Comunicació i en resposta es va demanar que cada grup anomenara un representant, per tant

preguen que es pose en marxa aquest Consell.

Respostes pels regidors de l'equip de govern ais precs i preguntes que s'han formulat amb

anterioritat:

Manuel Pérez, del grup PSOE respon a les següents:

• Al prec número 9 formulat per Sonia Casaus, del grup PP, en el passat pie de marc, li informa que,

tal com diu l'article 6 de l'Ordenanca Reguladora del Preu Públic en Installacions Esportives

Municipals en l'exercici 2015/2016 hi ha un total d'11 alumnes exempts del pagament, a mes, es

col-labora cedint les installacions a diverses associacions i entitats del municipi que treballen amb

persones desfavorides i en risc d'exclusió social, com son el Centre de Salut Mental de Burjassot,

Centre Ocupacional Les Sitges, Centre de Día Brollador, Centre Diaz Pintat, AFEM i ADERES.

• A la pregunta número 1 formulada per José Alberto López, del grup EUPV i a la pregunta número 1

formulada per Sonia Casaus, del grup PP, dir que és veritat que, per circumstáncies, hi ha hagut uns

dies que el pati de les Sitges s'ha quedat obert pero normalment el tanca la patrulla que entra a partir

de les 22 hores. Que s'ha establit ja l'horari des de Policía Local, sent Cobertura a les 8 del matí i el

tancament entre les 21 i 21:30 hores, i deixant eixe marge perqué pot ocórrer que la patrulla estiga

ocupada en algún servei.

María Viu, del grup COMPROMÍS, respon a les següents:

• A les preguntes número 2 i número 4 formulades per Adrián Juste, del grup TOTS, he de dir-li que

aquests temes están en marxa.

• A la pregunta número 2 formulada per José Alberto López, del grup EUPV, dir que no es pot donar

informado molt concreta perqué s'estan tancant alguns temes per part de les persones que han de

participar, per un costat amb Fran Miralles i per una altra el Centre d'Estudis de Burjassot.

• A la pregunta número 2.4 formulada per David Sánchez, del grup CIUTADANS i al prec número 4

formulat per Sonia Casaus, del grup PP, dir que com a vicepresidenta de I'IMCJB havia d'assistir al

Consell de Mitjans de Comunicació, pero a causa de les seues baixes ¡ntermitents durant uns mesos

no s'ha pogut convocar, pero la idea és fer-ho al mes prompte possible.

Olga Camps, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 2 formulada per Adrián Juste, del grup Totes, com a regidora de Servéis

Socials i per a completar la informació que ha donat la companya de Compromís, he de dir que

encara no s'ha publicat l'orde d'ajudes de la Conselleria i que en quant isca s'establiran les bases

necessáries perqué s'óbriga el concurs.

Laura Espinosa, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 1 formulada per Adrián Juste, del grup Totes, sobre el pagament ajudes a

les AMPA, dir-li que se li respondrá per escrit.

• A la pregunta número 2.10 formulada per David Sánchez del grup CIUTADANS, dir que s'ha estat

treballant des de la regidoría i aprofita per a invitar al primer cicle de conferencies que es va a fer

demá mateix on hi haurá xarrades sobre acacament escolar i prevenció de la violencia en general i

una altra l"11 de maig on es parlará de les xarxes socials i el ciberassetjament. Que aquesta proposta

va dirigida a tota la comunitat educativa i paral-lelament hi ha un taller per a xiquets on s'utilitzará

l'empatia com a ferramenta básica per a previndre la violencia. També s'está treballant en un projecte

molt interessant com és la figura del Policía Agent Tutor que es presentará en el Consell Escolar
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previst per a maig, junt amb el que s'ha aprovat en aquest pie Que en definitiva es van a realitzar

reunions amb els centres per a posar en marxa la Comissió de Prevenció de la Violencia Escolar i en

concret es va a fer iniciatives especifiques per a donar resposta des de la regidoría en coordinado

amb la regidoría de Policía.

L'alcalde, respon a les següents:

• A la pregunta número 3 formulada per Adrián Juste, del grup TOTES, he de dir-li que tant de bo

estiguera resolt el problema de la gasolinera, perqué iots els grup polítics entenen la conveniencia

que no estiga ubicada on está pero ocorre que encara que l'Ajuntament naja guanyat l'última

sentencia, el propietari ha recorregut amb la qual cosa cal esperar que es resoiga perqué en cas

contran l'Ajuntament podría tindre que pagar el lucre cessant si se li donara la rao.

• A la pregunta número 2.1 formulada per D. David Sánchez del grup CIUDADANOS, cal dir que

l'Alcalde no té cap vehicle oficial, el vehícle s'utilitza per a fer gestions de l'Ajuntament. portar en

aiguna ocasió personal funcionan per a fer determinades gestions de trebail o en algún cas portar

regidors o al propi alcalde.

• Al prec número 2.12 formulat per David Sánchez del grup CIUDADANOS, cal dir que cap moció es

queda en i'oblit, hi ha instruccions precises i clares al final de cada una d'elles de a qui se li ha de

trasliadar, la qual cosa ocorre és que hi ha qüestions que no depenen directament d'aquest

Ajuntament, al marge que hi ha dos de gran importancia com és la de FGV, amb qui s'está en

contacte a mes de la Conselleria i la que té relació amb la Sequía de Tormos, de la qual ja s'ha donat

trasllat i faran el que consideren fer perqué no és la nostra competencia.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president alga la sessió. de la qua!, com a secretaria certifique i

signe juntament amb l'alcalde.

Vist ¡ plau
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