AJUNTAMENT DE BURJASSOT
ESBORRANY
ACTA DE LA SESSIÓ URGENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE
BURJASSOT DEL 9 DE MARÇ DE 2015
Membres assistents:
Rafa García, alcalde-president
Pepe Ruiz, regidor d’Urbanisme, Hisenda i economia
Manuel Pérez Menero, regidor de Policia i Trànsit, Festes i Protocol
Àngel Vázquez, representant de Bloc-Compromís
Cristina Tribaldos, representant del Partido Popular
Alicia Moreno, representant d'Esquerra Unida
Roc Senent, representante del CEMEF
A.V. Accés-Ademús-Rajolar 613 V
A.V. Isaac Peral
A.V. Lauri Volpi
A.V. Mestre Lope
Amics de Sant Roc
Associació Burjaweb
Club d’Escacs de Burjassot
Cultural Ferroviària Burjassot
Federació d’A.V. de Burjassot
Gabriel Belda
Grup de Dones
Ínsula Barataria Castilla- La Mancha
José Serrador Ariete
Juan José Cano Mora
Mª Ángeles Navarro Banacloy
Mª Josefa García Sancho
Rosa Alonso
Amalya Cardo
José Francisco Soriano Doménech
Excusa la seua assistència:
Col·lectiu Bordissot
Tècnics:
Damià Oliver, de l'Oficina pressupostària de l'Ajuntament de Burjassot
Mª Dolores Miralles Ricós, interventora de l'Ajuntament
Secretària: Mª Cruz Expósito Lillo, tècnica de Participació Ciutadana
Començament: 19.30 h
Finalització: 21.30 h
Lloc: Sala d’Audiovisuals. Casa de Cultura
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Obri la sessió Rafael García, alcalde de Burjassot, agraeix l'assistència als membres presents i als
tècnics Damià Oliver, de l'Oficina pressupostària i Mª Dolores Miralles, interventora de l'Ajuntament.
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. PRESSUPOST EXERCICI 2015.
Comença Rafa García, aquesta sessió tractarà sobre el pressupost per a l'exercici 2015 que els
tècnics explicaran més detalladament. També està present Pepe Ruiz com a regidor responsable
d'Hisenda i Roc Senent, gerent de CEMEF.
A causa de la crisi no podem incorporar inversions sobre les quals els ciutadans pogueren opinar i
decidir. Com a idees principals podem ressaltar: no hem prescindit de cap treballador perquè a més
de prescindir d'una persona, es prescindiria d'un servei que considerem important; estem immersos
en un pla d'ajust que ens ha permès alguna llicència com la baixada de l'IBI i de la taxa de fem; el
nivell d'endeutament s'ha vist reduït amb previsió de reduir del 92% actual al 85% a final d'any; els
serveis socials, educació i cultura s'han mantingut malgrat reduir-se les subvencions externes, amb
la qual cosa s'han augmentat eixes partides.
Dóna pas a Pepe Ruiz, que llig una breu explicació de per què es presenta en aquest moment el
pressupost:
Per què no s'ha presentat abans el pressupost? Des d'octubre de 2014 s'estava preparant el
pressupost per l'Oficina Pressupostària i la Delegació d'Hisenda, no obstant açò, existia la
possibilitat oferida pel Ministeri de refinançar a la baixa el Préstec de Proveïdors amb l’ICO
(a la qual s'han acollit pràcticament tots els ajuntaments d'Espanya), de manera que podia
suposar un considerable estalvi d'interessos tant a llarg com a curt termini, i que, en el
nostre cas, tenia un efecte considerable sobre el pressupost. És per açò que es va prioritzar
aquesta qüestió, que suposava l'obtenció d'ofertes per entitats bancàries, així com
l'autorització per part del Ministeri (llarga tramitació). Aquesta qüestió es va completar a la fi
de novembre, de fet va ser aprovada pel Ple Municipal a principis de desembre (no s'amaga
res a ningú), quan es van tenir totes les propostes de bancs, i es va considerar esperar al fet
que abans de final d'any el Ministeri autoritzara el refinançament, ja que donat el volum
d'aquest préstec (4,8 milions), l'efecte sobre el pressupost era significatiu- resposta que, per
cert, no s'ha rebut a data d'avui (és important recordar que el document aprovat contenia ja
un Pla de Reducció del Deute que contenia les previsions pressupostàries per a 2015).
No obstant açò es va decidir, a la fi d'any, tramitar el pressupost al gener, amb o sense
resposta del Ministeri. Però, a final d'any, en concret el 26 de desembre (publicat en el BOE
de 30 de desembre), el Govern Central va emanar un Real-Decret Llei denominat de
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes
altres de caràcter econòmic. Aquest Decret modificava substancialment, l'amortització de
l'esmentat préstec, suposant un canvi de previsions de quasi 1 milió d'euros, sobre el nostre
pressupost. Aquesta circumstància ens va aconsellar mantenir la prudència, aclarir de forma
directa els efectes (de fet la nostra interventora va viatjar a mitjan gener a una reunió
convocada pel Ministeri) i, una vegada aclarida la situació, es va redefinir el pressupost, en
un temps rècord, perquè, a la fi de febrer, s'iniciara la tramitació de l'expedient (memòries,
informes, etc.) perquè, no més tard de la primera setmana de març, poguera estar en
pressupost en Comissió, com de fet així ha sigut.
Per què no esperar ja a després de les eleccions?
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El pressupost de l'Ajuntament no és solament una qüestió de caràcter polític, sinó que és un
instrument que reconeix i dóna viabilitat a tots els compromisos que té l'Ajuntament per a un
any i fins i tot, en ocasions, per a despeses de caràcter plurianual.
Aqueixos compromisos, en ocasions, impliquen a tercers, és a dir, a entitats i persones
físiques, que han de fer les seues previsions comptant amb les ajudes que reben de les
administracions públiques o fins i tot proveïdors que han de veure reconegudes les seues
factures o acceptats els seus pressupostos.
La legislació pressupostària, per açò, crea el mecanisme dels pressupostos prorrogats, que,
en definitiva, és una translació del pressupost de l'any anterior, però amb unes limitacions:
no es prorroguen les despeses en inversions ni es prorroguen determinades línies d'ajudes
no nominals (és a dir subvencions que estan subjectes a convocatòria pública i que no tenen
un conveni nominal).
En el nostre cas, per exemple: les AMPA dels col·legis públics, les entitats esportives,
entitats de caràcter social etc. Entitats que han de fer les seues previsions anuals, comptant
o no amb aquestes ajudes i a les quals se'ls crea una incertesa innecessària.
A més, al no existir pròrroga de les despeses d'Inversió, tampoc es prorroguen les partides
referents a inversions de reposició, per exemple, canvi d'equipament que es desbarata, o
qualsevol reparació que supose la reposició de béns inventariables. Açò pot generar una
situació complexa, ja que haurà d'escometre's una multitud de modificacions
pressupostàries, amb una tramitació bastant llarga, per a poder escometre cada reparació,
que en el fons no deixa de ser normal.
A més, les previsions de despeses, responen als programes i els projectes de l'any anterior i
per a poder adaptar-los a les necessitats canviants de cada any, obligarà també a multitud
de modificacions pressupostàries.
L'any 2015, a més, els canvis introduïts en l'àmbit del deute públic, permeten considerar una
major capacitat de despesa, que en el pressupost prorrogat no pot incorporar-se, per la Llei
d'Estabilitat, de manera que aqueixa major capacitat de despesa, cas de no abordar-se a
través d'un nou pressupost, acabaria dedicant-se a final d'any a amortització de deute,
mentre hi hauria dificultats per a finançar un altre tipus de projectes, fins i tot aquells
provinents d'anys anteriors que no han sigut prorrogats.
Tot açò, considerant que, si s’esperava a després de les eleccions, podríem estar parlant de
redactar un pressupost en l'últim trimestre de l'any, tot açò si ja fóra possible, un pressupost
que requereix d'entre 1 i 2 mesos de tramitació per a entrar en vigor (tràmit pressupostari –
quasi un mes- exposició publica –un altre mes- al·legacions, etc.) Aquest retard, podria
generar una sèrie d'efectes:
1. Multitud de petites modificacions del pressupost prorrogat amb llargues tramitacions i
lentitud de l'execució.
2. Que les entitats no puguen preveure els seus ingressos fins a finals d'any.
3. Que per haver d'escometre inversions de caràcter urgent es generen despeses sense
consignació que després caldria regularitzar.
4. Que no es puga disposar de finançament suficient per als projectes urgents i en canvi al
final d'any calga amortitzar deute de forma forçosa.
Si afegim a açò la necessitat d'abordar dins del pressupost les necessitats del Pla de
Correcció de la societat mercantil local, així com de l'IMCJB, qüestió que resulta inviable
sense redefinir l'estructura de despeses a la realitat actual, açò podria generar a final d'any,
una situació d'inestabilitat econòmica i de dèficit financer que obligara a aplicar la liquidació
(Llei de Racionalització de l'Administració Local), tot açò, quan realment existiria gran
capacitat en l'Ajuntament, que al final es dedicaria a pagar als bancs. O, pel contrari, a una
rebaixa en la prestació dels serveis públics que presten: Servei d'Ajuda a domicili, serveis
d'Ocupació, etc., tot açò per una qüestió estrictament tècnica (és important tenir en compte
que la Llei de Racionalització no existia abans -és de finals de 2013- pel que aquest
imperatiu legal és nou, i per açò abans no era tan imperiós).
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Per tot açò, és absolutament imprescindible aprovar un pressupost en 2015 (abans o
després de les eleccions) per a evitar efectes irreversibles. I és altament recomanable
aprovar un pressupost de forma imminent, i no esperar en esdevenir polític futur, el marge
del qual de maniobra es veurà reduït a tres o quatre mesos, i, no obstant açò, el nou govern
disposarà de 4 mesos per a redefinir la seua política pressupostària, així com aplicar les
modificacions sobre l'actual.
Damià Oliver i Mª Dolores Miralles han elaborat de manera conjunta el pressupost.
Damià Oliver, ha elaborat una presentació gràfica de les principals idees del pressupost, que es
remeten als membres del consell.
Primer afrontem els ingressos, quant tenim i en què podem gastar. L'any passat, en la sessió del
consell que va tractar el pressupost, va sorgir el suggeriment que si es disposa del padró es poden
preveure els ingressos. La llei de sostenibilitat limita açò a tenir en compte els impagaments. Les
subvencions no es poden comptabilitzar fins que es tinga la resolució en ferma.
En quasi tots els ingressos hi ha un augment enguany, perquè l'any passat es va ingressar més que
en anys anteriors. El fraccionament de l'IBI ha suposat més facilitat per als pagaments. La partida de
taxa en general ha augmentat. La recollida de fem ha disminuït i es compensa amb la venda de
residus. Com més es recicla augmenten més els ingressos.
El major augment de subvencions són les que provenen de Tributs de l'estat, 350.000 € més que en
2014.
Els Ingressos patrimonials provenen de lloguers d'espai públic i similar. L'any passat es van cobrar
500.000€ d'Aigües de València, enguany no existeix aquest cobrament.
El cànon del pàrquing de Mestre Lope l'any passat era 2.000.000€ i enguany 300.000€.
El pàrquing no s'ha tret a concessió per recomanació d'aquesta oficina tècnica, s'han fet estudis de
mercat, s'ha parlat amb proveïdors, s'intuïa que el resultat de l'exercici seria positiu (major ingressos,
contenció de la despesa, ...) aquests ingressos hagueren anat directes a amortització de deute.
La diferència en ingressos de piscines, que passa a zero és a causa que la seua gestió ha tornat al
CEMEF.
El resultat final en ingressos és un pressupost 1.000.000€ inferior a l'any anterior.
Quant a despeses, s'ha mantingut el nivell de prestació de serveis. La despesa elèctrica ha
disminuït de 1.000.000€ a 800.000€ en 2015. Per llei no pot créixer la plantilla, amb el que la
despesa de personal es manté.
La despesa corrent no pot ser major d'1,3%, per decret del ministeri. Les amortitzacions han
disminuït a causa de l'amortització dels primers préstecs ICO.
El deute ha anat disminuint per les successives amortitzacions en 2013, 25.545.000€, en 2014,
22.294.928€ i en 2015 es preveu 2.0514.000€. El pagament d'interessos ha baixat 400.000€ des de
2013.
En 2-3 anys podríem arribar al 75% del deute general que és el que indica que l'Ajuntament està
sanejat.
Les inversions disminueixen per la construcció de nínxols i la finalització del taller d'ocupació BurjaNatura de l'any anterior. No tenen continuïtat en 2015.
Ara com ara no podem tenir en compte subvencions que es rebran més tard.
Quant a percentatges: el 40% va destinat a personal, 33% a serveis corrents (SAD, llum, aigua,...),
3% despeses financeres, 8% amortització de deute i 15% a entitats i particulars.
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Malgrat 1.000.000€ menys, les partides han augmentat, excepte deute públic i Seguretat Social. Es
poden veure -187€ en educació, s'ha produït un estalvi en energia elèctrica de 13.000€ que s'han
redistribuït en els serveis directes als xiquets, escoles i AMPA. 10.000€ que anaven a ajudes
familiars i que no es van fer efectius per no complir requisits, es passen a altres partides
relacionades.
En promoció econòmica hi ha reclassificació de partides, que han anat a unes altres o s'han eliminat.
Ha augmentat l'estalvi en enllumenat públic pel canvi a LED, també en escoles, pavelló,... la
tendència és a la baixa en les despeses.
Les novetats per a enguany són: la creació de la partida destinada a Banc d'aliments, la incorporació
del Pacte d'Alcaldes, el Pla Acústic, el Pla d'igualtat, la disminució d'assegurances i despeses
generals i programes de turisme.
3.

TORN OBERT DE PARAULES

Antonio Martínez, Si no s'aprovaren els pressupostos, es veurien afectats els llocs de treball?
Podria tindre problemes l'Ajuntament?
Pepe Ruiz, No perillen els llocs de treball encara que no s'aprovara el pressupost. Es veuria afectat
si no s'aprova les partides que no es prorroguen per llei en un pressupost prorrogat: inversions en
millora i ampliació de Burjabike, mobiliaris en via pública, subvencions en festes, en educació,
beques i ajudes en esports, informàtica,….
Damià Oliver, per qüestions tècniques es recomana l'aprovació immediata del pressupost. Si
esperàrem a després d'eleccions, dos mesos de tramitació des de 10 o 15 de juny que es
constituïsca l'Ajuntament, es passa més de la meitat de l'any sense poder fer cert tipus d'inversions.
Gabriel Belda, en il·luminació s'han estalviat 200.000€ a canvi de deixar el poble a les fosques.
L'alcalde em va dir que Rus li havia regalat les bombetes però que, a canvi, havíem d'invertir
35.000€ a millorar els llocs de llum. Es podria tenir una forma d'estalvi més lògica, en el carrer de
Joan d'Àustria es pot veure que una vorera és de Paterna i una altra de Burjassot.
Rafa García, en 10 anys açò no serà qüestionat, per la contaminació lumínica al marge de l'estalvi.
Hem recorregut els barris per a detectar deficiències, per exemple, en el carrer de València es va
canviar per l'altura, en uns altres s'està reforçant. Es solucionant a poc a poc. No podrà ser com era
per les directives europees. No vol dir que més llum siga més adequada.
Gabriel Belda, si nosaltres hem de donar exemple amb 38.000 habitants, per què no ho dóna
l'Ajuntament de València, per exemple?
Rafa García, cerquem un equilibri entre sostenibilitat i eficàcia.
Pepe Ruiz, el pla energètic l’han fet els tècnics municipals en cada ajuntament.
Damià Oliver, els 200.000€ són d'estalvi al llarg de la legislatura, s'han fet inversions en domòtica i
altres millores, sobretot en 2012 i 2013.
Mª Josefa García, la SPAB cobra des de 2002 12.000€, enguany no varia en el pressupost, però
per premsa m'ha arribat que sí, que l'Ajuntament ha demanat pressupostos per 18.000€. Si la SPAB
és una ONG, per què cobra aquesta quantitat?
Damià Oliver, es preveuen 12.000€ en conveni de col·laboració i una altra dotació per recollida de
gossos.
Mª Josefa García, un animal arreplegat a Burjassot ha d'estar en un centre autoritzat amb nucli
zoològic no en una casa d'acolliment, cosa que complia l'anterior empresa que es dedicava a
Burjassot. La concessionària hauria de fer les campanyes de forma gratuïta.
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Pepe Ruiz, en el que tenim competència com a Ajuntament és a fer campanyes: esterilització felina
o en trasllat de colònies de gats per control de plagues. Açò val diners.
Amalia Cardo, No veig transparència en la destinació dels diners.
Rafa García, El que es faça a les escoles és de forma gratuïta, igual de l'Agrupació musical, tot açò
s'arreplega en el Conveni de col·laboració que és públic com tots i convide a qui així ho vulga, que
vinga a consultar-lo.
Pepe Ruiz, avui tractàvem el pressupost, no podem portar tots els convenis amb els seus clàusules.
En qualsevol moment, aquesta qüestió puntual es pot tractar, sense centrar el consell en aquest
punt. Es penjarà en la web.
Francisco Fernández, de CC Castilla-la Mancha, el consell de participació va sorgir com la
necessitat de fer propostes al pressupost, hi ha capítols en els quals no podem suggerir. De cara a
futur, es podria opinar sobre les inversions planificades per barri i que els ciutadans prioritzen?
Pepe Ruiz, si no hi ha diners disponibles no es pot fer açò. Ens agradaria sectoritzar el poble pel
que fa a les inversions però no és possible.
Vicente Sanchis, de Burjaweb, fa quatre anys que amb aquest consell de participació, estic
satisfet, però m'agradaria que fóra consultiu, i avui ja sabem que despús-demà s'aprovarà el
pressupost pel ple municipal. Al desembre vaig enviar un escrit a la interventora referent a l'aplicació
del 0923 de l'IBI sobre llei 16/2013.
La baixada de l'IBI no és tal, doncs ha augmentat la base impositiva, al meu judici s'ha baixat de
forma excessiva tenint en compte el decret 1318/2013.
El tema del fem, es va baixar un 10% i l'altre dia en el ple em vaig assabentar que s'ha augmentat un
10% la partida destinada a l'empresa que gestiona el fem.
Pepe Ruiz, demà mateix la interventora revisarà l'escrit a què et refereixes i ho parlarem, passa't per
l'Ajuntament dijous a les 11.00 h i ho veiem.
Evidentment, en cas que l'Ajuntament no haguera baixat eixe 10% els rebuts serien un 10% més
cars que ara.
Damià Oliver, havíem de baixar el 10% per llei, el cost del fem ha augmentat, però no tant com els
ingressos per residus. La recollida del paper suposa uns 100.000€ a l'any. En el contracte a
l'empresa al fet que et refereixes s'ha augmentat la partida corresponent a neteja i jardins, no a fem.
Quant a l'IBI, el govern va donar dues opcions: o ho puges tu o ho puge jo. Si ho puja l'Ajuntament
ho podia fer de forma gradual. Hi havia una limitació que era l'antiguitat de la ponència i pot ser que
s'exigira la revisió.
José Serrador, referent a l'IBI, en 2013 era el més car de la província. Des de llavors s'ha baixat
l'IBI i augmentat el valor cadastral. Pel tema de la demora en els pressupostos no anaven a arribar
en termini els pressupostos, la majoria els aprova abans.
Pepe Ruiz, no és cert, no s'han aprovat en la majoria, aquest decret es va emetre a final de
desembre de 2014.
José Serrador, s'haurien d'haver aprovat en el seu temps, l'any passat es van aprovar al juliol. El
conveni de Banc d'aliments està dotat de 2.000€, tal com estan els ciutadans, no es podria dotar de
més fons? Càritas atén a 1.000 ciutadans.
Pepe Ruiz, a Burjassot hi ha un gran treball dedicat a Serveis Socials, que és competència
municipal, però Càritas no és competència municipal. Els nostres Serveis Socials són senyal
d'identitat a la Comunitat Valenciana, i hi ha moltes partides destinades a aquest servei.
La baixada en la taxa de fem ha sigut per la bona gestió dels ciutadans, que han sabut reciclar i
disminuir els residus.
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Rafa García, justament aquest tema és sensible per a nosaltres. Aquest ajuntament es gasta
50.000€ tots els estius en alguna cosa que no és competència municipal, que és que els xiquets
puguen menjar en època estival.
José Serrador, i qui ho va demanar? UpyD.
Rafa García, doncs et felicite perquè és una bona iniciativa.
Pepe Ruiz, com a exemple: programa d'emergència social en habitatge sol·licitades 490,
concedides 390, quantia 100.251€; ajudes extraordinàries sol·licitades 17, concedides 12, total
4.000€; … total emergència social: 227.610€. Açò és sensibilitat social.
Maximiano Fernández, es va aprovar per unanimitat la creació del banc d'aliments,
independentment del pacte de govern, aquesta partida és per a donar suport o per a la creació del
banc?
Pepe Ruiz, la partida s'ha obert per a donar compliment a la moció, amb eixa quantitat per a
començar a treballar, és flexible, es pot estudiar.
Antonio Martínez, han disminuït les multes perquè hi ha més aparcament, el pàrquing de Mestre
Lope es podria fer més accessible?
Quan acaba la restricció per a poder rebre dels bancs més finançament? Per exemple, per a la
il·luminació. No veiem reflectit l'estalvi.
Pepe Ruiz, no podem preveure quan fluirà el crèdit. Avui el BCE ha comunicat que comprarà deute,
pot ser que açò repercutisca. En el tema de la il·luminació s'haurà d'actuar a nivell dels tècnics
municipals, com està fent ara.
Damià Oliver, ja es pot recórrer al préstec, en ser <110% el deute solament es necessita
autorització del ministeri. Quan siga <75% no farà falta aquesta autorització.
Pepe Ruiz, si no hi ha més preguntes, agraïm l'assistència i la col·laboració.
Acabat el torn obert de paraules, Rafa García acaba la reunió i agraeix la presència i la col·laboració
de tots els assistents.
I com que no hi ha uns altres assumptes per tractar-hi, el president alça la sessió, la qual, com a
secretària, signe junt amb l’alcalde.

La secretària

Vist i plau
L'alcalde
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BORRADOR
ACTA DE LA SESIÓN URGENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE BURJASSOT DE 9 DE MARZO DE 2015
Miembros asistentes:
Rafa García, alcalde-presidente
Pepe Ruiz, concejal de Urbanismo, Hacienda y economía
Manuel Pérez Menero, concejal de Policía y Tráfico, Fiestas y Protocolo
Ángel Vázquez, representante de Bloc-Compromís
Cristina Tribaldos, representante del Partido Popular
Alicia Moreno, representante de Esquerra Unida
Roc Senent, representante del CEMEF
As. Vecinos Accés-Ademús-Rajolar 613 V
As. Vecinos Isaac Peral
As. Vecinos Lauri Volpi
As. Vecinos Mestre Lope
Amics de Sant Roc
Asociación Burjaweb
Club de Ajedrez de Burjassot
Cultural Ferroviaria Burjassot
Federación de As. Vecinos de Burjassot
Gabriel Belda
Grup de Dones
Ínsula Barataria Castilla- La Mancha
José Serrador Ariete
Juan José Cano Mora
Mª Ángeles Navarro Banacloy
Mª Josefa García Sancho
Rosa Alonso
Amalya Cardo
José Francisco Soriano Doménech
Excusa su asistencia:
Col·lectiu Bordissot
Técnicos:
Damià Oliver, de la Oficina presupuestaria del Ayuntamiento de Burjassot
Mª Dolores Miralles Ricós, interventora del Ayuntamiento
Secretaria: Mª Cruz Expósito Lillo, técnica de Participación Ciudadana
Comienzo: 19.30 h
Finalización: 21.30 h
Lugar: Sala de Audiovisuales. Casa de Cultura
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Abre la sesión Rafael García, alcalde de Burjassot, agradece la asistencia a los miembros presentes
y a los técnicos Damià Oliver, de la Oficina presupuestaria y Mª Dolores Miralles, interventora del
Ayuntamiento.
1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. PRESUPUESTO EJERCICIO 2015.
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Comienza Rafa García, esta sesión tratará sobre el presupuesto para el ejercicio 2015 que los
técnicos explicarán más detalladamente. También está presente Pepe Ruiz como concejal
responsable de Hacienda y Roc Senent, gerente de CEMEF.
A causa de la crisis no podemos incorporar inversiones en las cuales los ciudadanos podrían opinar
y decidir sobre ellas. Como ideas principales podemos resaltar: no hemos prescindido de ningún
trabajador porque además de prescindir de una persona, se prescindiría de un servicio que
consideramos importante; estamos inmersos en un plan de ajuste que nos ha permitido alguna
licencia como la bajada del IBI y de la tasa de basura; el nivel de endeudamiento se ha visto
reducido con previsión de reducir del 92% actual al 85% a final de año; los servicios sociales,
educación y cultura se han mantenido a pesar de reducirse las subvenciones externas, con lo cual
se han aumentado esas partidas.
Da paso a Pepe Ruíz, que lee una breve explicación de por qué se presenta en este momento el
presupuesto:
¿Por qué no se ha presentado antes el presupuesto? Desde octubre de 2014 se estaba
preparando el presupuesto por la Oficina Presupuestaria y la Delegación de Hacienda, no
obstante, existía la posibilidad ofrecida por el Ministerio de refinanciar a la baja el Préstamo
de Proveedores con el ICO (a la que se han acogido prácticamente todos los Ayuntamientos
de España), de forma que podía suponer un considerable ahorro de intereses tanto a largo
como a corto plazo, y que, en nuestro caso, tenía un efecto considerable sobre el
presupuesto. Es por ello que se priorizó esta cuestión, que suponía la obtención de ofertas
por entidades bancarias, así como la autorización por parte del Ministerio (larga tramitación).
Esta cuestión se completó a finales de noviembre, de hecho fue aprobada por el Pleno
Municipal a principios de diciembre (no se esconde nada a nadie), cuando se tuvieron todas
las propuestas de bancos, y se consideró esperar a que antes de final de año el Ministerio
autorizara la refinanciación, puesto que dado el volumen de dicho préstamo (4,8 millones),
el efecto sobre el presupuesto era significativo- respuesta que, por cierto, no se ha recibido
a fecha de hoy (es importante recordar que el documento aprobado contenía ya un Plan de
Reducción de la Deuda que contenía las previsiones presupuestarias para 2015).
No obstante se decidió, a finales de año, tramitar el presupuesto en enero, con o sin
respuesta del Ministerio. Pero, a finales de año, en concreto el 26 de diciembre (publicado
en el BOE de 30 de diciembre), el Gobierno Central emanó un Real-Decreto Ley
denominado de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico. Dicho Decreto modificaba
sustancialmente, la amortización del mencionado préstamo, suponiendo un cambio de
previsiones de casi 1 millón de euros, sobre nuestro presupuesto. Esta circunstancia nos
aconsejó mantener la prudencia, aclarar de forma directa los efectos (de hecho nuestra
interventora viajó a mediados de enero a una reunión convocada por el Ministerio) y una vez
aclarada la situación se redefinió el presupuesto, en un tiempo récord, para que, a finales de
febrero, se iniciase la tramitación del expediente (memorias, informes, etc…) para que, no
más tarde, de la primera semana de marzo, pudiese estar en presupuesto en Comisión,
como de hecho así ha sido.
¿Por qué no esperar ya a después de las elecciones?
El presupuesto del Ayuntamiento no es solamente una cuestión de carácter político, sino
que es un instrumento que reconoce y da viabilidad a todos los compromisos que tiene el
Ayuntamiento para un año e incluso, en ocasiones, para gastos de carácter plurianual.
Esos compromisos, en ocasiones, implican a terceros, es decir, a entidades y personas
físicas, que han de hacer sus previsiones contando con las ayudas que reciben de las
administraciones públicas o incluso proveedores que deben ver reconocidas sus facturas o
aceptados sus presupuestos.
La legislación presupuestaria, por ello, crea el mecanismo de los presupuestos prorrogados,
que, en definitiva, es una traslación del presupuesto del año anterior, pero con unas
limitaciones: no se prorrogan los gastos en inversiones ni se prorrogan determinadas líneas
de ayudas no nominales (es decir subvenciones que están sujetas a convocatoria pública y
que no tienen un convenio nominal).

Consell Municipal de Participació Ciutadana del 9 de març de 2015

Pàg. 9

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
En nuestro caso, por ejemplo: las AMPAS de los colegios públicos, las entidades deportivas,
entidades de carácter social etc… Entidades que han de hacer sus previsiones anuales,
contando o no con estas ayudas y a las que se les crea una incertidumbre innecesaria.
Además, al no existir prórroga de los gastos de Inversión, tampoco se prorrogan las partidas
referentes a inversiones de reposición, por ejemplo, cambio de equipamiento que se
estropea, o cualquier reparación que suponga la reposición de bienes inventariables. Ello
puede generar una situación compleja, puesto que deberá acometerse una multitud de
modificaciones presupuestarias, con una tramitación bastante larga, para poder acometer
cada reparación, que en el fondo no deja de ser normal.
Además, las previsiones de gastos, responden a los programas y los proyectos del año
anterior y para poder adaptarlos a las necesidades cambiantes de cada año, obligará
también a multitud de modificaciones presupuestarias.
En el año 2015, además, los cambios introducidos en el ámbito de la deuda pública,
permiten considerar una mayor capacidad de gasto, que en el presupuesto prorrogado no
puede incorporarse, por la Ley de Estabilidad, de forma que esa mayor capacidad de gasto,
caso de no abordarse a través de un nuevo presupuesto, acabaría dedicándose a final de
año a amortización de deuda, mientras habría dificultades para financiar otro tipo de
proyectos, incluso aquellos provenientes de años anteriores que no han sido prorrogados.
Todo ello, considerando que, de esperar a después de las elecciones, podríamos estar
hablando de redactar un presupuesto en el último trimestre del año, todo ello si ya fuese
posible, un presupuesto que requiere de entre 1 y 2 meses de tramitación para entrar en
vigor (trámite presupuestario –casi un mes- exposición publica –otro mes- alegaciones,
etc…) Este retraso, podría generar una serie de efectos:
1.- Multitud de pequeñas modificaciones del presupuesto prorrogado con largas
tramitaciones y lentitud de la ejecución.
2.- Que las entidades no puedan prever sus ingresos hasta finales de año.
3.- Que por tener que acometer inversiones de carácter urgente se generen gastos sin
consignación que después habría que regularizar.
4.- Que no se pueda disponer de financiación suficiente para los proyectos urgentes y en
cambio al final de año haya que amortizar deuda de forma forzosa.
Si a esto añadimos la necesidad de abordar dentro del presupuesto las necesidades del
Plan de Corrección de la sociedad mercantil local, así como del IMCJB, cuestión que resulta
inviable sin redefinir la estructura de gastos a la realidad actual, esto podría generar a final
de año, una situación de inestabilidad económica y de déficit financiero que obligara a
aplicar la liquidación (Ley de Racionalización de la Administración Local), todo ello, cuando
realmente existiría gran capacidad en el Ayuntamiento, que al final se dedicaría a pagar a
los bancos. O, por lo contrario, a una rebaja en la prestación de los servicios públicos que
prestan: Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicios de Empleo, etc. etc.., todo ello por una
cuestión estrictamente técnica (es importante tener en cuenta que la Ley de Racionalización
no existía antes -es de finales de 2013- por lo que este imperativo legal es nuevo, y por eso
antes no era tan imperioso).
Por todo ello, es absolutamente imprescindible aprobar un presupuesto en 2015 (antes o
después de las elecciones) para evitar efectos irreversibles. Y es altamente recomendable
aprobar un presupuesto de forma inminente, y no esperar al devenir político futuro, cuyo
margen de maniobra se verá reducido a tres o cuatro meses, y, no obstante, el nuevo
gobierno dispondrá de 4 meses para redefinir su política presupuestaria, así como aplicar
las modificaciones sobre el actual.
Damià Oliver y Mª Dolores Miralles han elaborado de manera conjunta el presupuesto.
Damià Oliver, ha elaborado una presentación gráfica de las principales ideas del presupuesto, que
se remite a los miembros del consejo.
Primero afrontamos los ingresos, cuánto tenemos y en qué podemos gastar. El año pasado, en la
sesión del consejo que trató el presupuesto, surgió la sugerencia de que si se dispone del padrón se
pueden prever los ingresos. La ley de sostenibilidad limita esto a tener en cuenta los impagos. Las
subvenciones no se pueden contabilizar hasta que se tenga la resolución en firme.
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En casi todos los ingresos hay un aumento este año, porque el año pasado se ingresó más que en
años anteriores. El fraccionamiento del IBI ha supuesto más facilidad para los pagos. La partida de
tasa en general ha aumentado. La recogida de basuras ha disminuido y se compensa con la venta
de residuos. Cuanto más se recicla aumentan más los ingresos.
El mayor aumento de subvenciones son las que provienen de Tributos del estado, 350000€ más que
en 2014.
Los Ingresos patrimoniales provienen de alquileres de espacio público y similar. El año pasado se
cobraron 500000€ de Aguas de Valencia, este año no existe este cobro.
El canon del parking de Mestre Lope el año pasado era 2000000€ y este año 300000€.
El parking no se ha sacado a concesión por recomendación de esta oficina técnica, se han hecho
estudios de mercado, se ha hablado con proveedores, … se intuía que el resultado del ejercicio
sería positivo (mayor ingresos, contención del gasto,...) estos ingresos hubieran ido directos a
amortización de deuda.
La diferencia en ingresos de piscinas, que pasa a cero es debido a que su gestión ha vuelto al
CEMEF.
El resultado final en ingresos es un presupuesto 1000000€ inferior al año anterior.
En cuanto a gastos, se ha mantenido el nivel de prestación de servicios. El gasto eléctrico ha
disminuido de 1.000.000€ a 800.000€ en 2015. por ley no puede crecer la plantilla, con lo que el
gasto de personal se mantiene.
El gasto corriente no puede ser mayor de 1,3%, por decreto del ministerio. Las amortizaciones han
disminuido debido a la amortización de los primeros préstamos ICO.
La deuda ha ido disminuyendo por las sucesivas amortizaciones en 2013, 25.545.000€, en 2014,
22.294.928€ y en 2015 se preve 20.514.000€. El pago de intereses ha bajado 400000€ desde 2013.
En 2-3 años podríamos llegar al 75% de la deuda general que es el que indica que el Ayuntamiento
está saneado.
Las inversiones disminuyen por la construcción de nichos y la finalización del taller de empleo BurjaNatura del año anterior. No tienen continuidad en 2015.
Por ahora no podemos tener en cuenta subvenciones que se recibirán más tarde.
En cuanto a porcentajes: el 40% va destinado a personal, 33% a servicios corrientes (SAD, luz,
agua,...), 3% gastos financieros, 8% amortización de deuda y 15% a entidades y particulares.
A pesar de 1.000.000€ menos, las partidas han aumentado, excepto deuda pública y Seguridad
Social. Se pueden ver -187€ en educación, se ha producido un ahorro en energía eléctrica de
13.000€ que se han redistribuido en los servicios directos a los niños, coles y AMPA. 10.000€ que
iban a ayudas familiares y que no se hicieron efectivos por no cumplir requisitos, se pasan a otras
partidas relacionadas.
En promoción económica ha habido reclasificación de partidas, que han ido a otras o se han
eliminado.
Ha aumentado el ahorro en alumbrado público por el cambio a LED, también en coles, pabellón,... la
tendencia es a la baja en los gastos.
Las novedades para este año son: la creación de la partida destinada a Banco de alimentos, la
incorporación del Pacto de Alcaldes, el Plan Acústico, el Plan de igualdad, la disminución de seguros
y gastos generales y programas de turismo.
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3. TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
Antonio Martínez, Si no se aprobaran los presupuestos, ¿se verían afectados los puestos de
trabajo? ¿podría tener problemas el Ayuntamiento?
Pepe Ruíz, No peligran los puestos de trabajo aunque no se aprobara el presupuesto. Se vería
afectado si no se aprueba las partidas que no se prorrogan por ley en un presupuesto prorrogado:
inversiones en mejora y ampliación de Burjabike, mobiliarios en vía pública, subvenciones en fiestas,
en educación, becas y ayudas en deportes, informática,….
Damià Oliver, por cuestiones técnicas se recomienda la aprobación inmediata del presupuesto. Si
esperásemos a después de elecciones, dos meses de tramitación desde 10 o 15 de junio que se
constituya el ayuntamiento, se pasa más de la mitad del año sin poder hacer cierto tipo de
inversiones.
Gabriel Belda, en iluminación se han ahorrado 200000€ a cambio de dejar el pueblo a oscuras. El
alcalde me dijo que Rus le había regalado las bombillas pero que, a cambio, debíamos invertir
35000€ en mejorar los puestos de luz. Se podría tener una forma de ahorro más lógica, en c/Juan de
Austria se puede ver que una acera es de Paterna y otra de Burjassot.
Rafa García, en 10 años esto no será cuestionado, por la contaminación lumínica al margen del
ahorro. Hemos recorrido los barrios para detectar deficiencias, por ejemplo, en c/Valencia se cambió
por la altura, en otros se está reforzando,... se va solucionando. No podrá ser como era por las
directivas europeas. No quiere decir que más luz sea más adecuada.
Gabriel Belda, si nosotros tenemos que dar ejemplo con 38000 habitantes, ¿por qué no lo da el
ayuntamiento de Valencia, por ejemplo?
Rafa García, buscamos un equilibrio entre sostenibilidad y eficacia.
Pepe Ruíz, el plan energético lo han realizado los técnicos municipales en cada ayuntamiento.
Damià Oliver, los 200000€ son de ahorro a lo largo de la legislatura, se han hecho inversiones en
domótica y otros mejoras, sobretodo en 2012 y 2013.
Mª Josefa García, la SPAB cobra desde 2002 12000€, este año no varía en el presupuesto, pero
por prensa me ha llegado que sí, que el Ayuntamiento ha pedido presupuestos por 18000€. Si la
SPAB es una ONG, ¿por qué cobra esta cantidad?
Damià Oliver, se contemplan 12000€ en convenio de colaboración y otra dotación por recogida de
perros.
Mª Josefa García, un animal recogido en Burjassot debe estar en un centro autorizado con núcleo
zoológico no en una casa de acogida,cosa que cumplía la anterior empresa que se dedicaba en
Burjassot. La concesionaria debería hacer las campañas de forma gratuita.
Pepe Ruiz, en lo que tenemos competencia como Ayuntamiento es en hacer campañas:
esterilización felina, … o en traslado de colonias de gatos por control de plagas. Esto vale dinero.
Amalia Cardo, No veo transparencia en el destino del dinero.
Rafa García, lo que se haga en los coles es de forma gratuita, igual de la Agrupación musical, todo
esto se recoge en el Convenio de colaboración que es público como todos e invito a quién así lo
desee venga a consultarlo.
Pepe Ruiz, hoy tratábamos el presupuesto, no podemos traer todos los convenios con sus
clausulas. En cualquier momento esta cuestión puntual se puede tratar, sin centrar el consejo en
este punto. Se colgará en la web.
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Francisco Fernández, de CC Castilla-La Mancha, el consejo de participación surgió como la
necesidad de hacer propuestas al presupuesto, hay capítulos en los que no podemos sugerir. De
cara a futuro, ¿se podría opinar sobre las inversiones planificadas por barrio y que los ciudadanos
prioricen?
Pepe Ruiz, si no hay dinero disponible no se puede hacer esto. Nos gustaría sectorizar el pueblo
con respecto a las inversiones pero no es posible.
Vicente Sanchis, de Burjaweb, llevamos cuatro años con este consejo de participación, estoy
satisfecho, pero me gustaría que fuese consultivo, y hoy ya sabemos que pasado mañana se
aprobará el presupuesto por el pleno municipal. En diciembre le envié un escrito a la interventora al
respecto de la aplicación del 0923 del IBI sobre ley 16/2013.
La bajada del IBI no es tal, pues ha aumentado la base impositiva, a mi juicio se ha bajado de forma
excesiva teniendo en cuenta el decreto 1318/2013
El tema de la basura, se bajó un 10% y el otro día en el pleno me enteré que se ha aumentado un
10% la partida destinada a la empresa que gestiona la basura.
Pepe Ruiz, mañana mismo la interventora revisará el escrito al que te refieres y lo hablaremos,
pásate por el ayuntamiento el jueves a las 11:00 h y lo vemos.
Evidentemente, en caso de que el ayuntamiento no hubiera bajado ese 10% los recibos serían un
10% más caros que ahora.
Damià Oliver, teníamos que bajar el 10% por ley, el coste de la basura ha aumentado, pero no tanto
como los ingresos por residuos. La recogida del papel supone unos 100000€ al año. En el contrato a
la empresa a que te refieres se ha aumentado la partida correspondiente a limpieza y jardines, no a
basuras.
En cuanto al IBI, el gobierno dio dos opciones: o lo subes tú o lo subo yo. Si lo sube el ayuntamiento
lo podía hacer de forma gradual. Había una limitación que era la antigüedad de la ponencia y puede
ser que se exigiera la revisión.
José Serrador, al respecto del IBI, en 2013 era el más caro de la provincia. Desde entonces se ha
bajado el IBI y aumentado el valor catastral. Por el tema de la demora en los presupuestos no iban a
llegar en plazo los presupuestos, la mayoría los aprueba antes.
Pepe Ruiz, no es cierto, no se han aprobado en la mayoría, este decreto se emitió a final de
diciembre de 2014.
José Serrador, se deberían haber aprobado en su tiempo, el año pasado se aprobaron en julio. El
convenio de Banco de alimentos está dotado de 2000€, tal como están los ciudadanos, ¿no se
podría dotar de más fondos? Caritas atiende a 1000 ciudadanos.
Pepe Ruiz, en Burjassot hay un gran trabajo dedicado a Servicios Sociales, que es competencia
municipal, pero Caritas no es competencia municipal. Nuestros Servicios Sociales son seña de
identidad en la Comunidad Valenciana, y hay muchas partidas destinadas a este servicio.
La bajada en la tasa de basuras ha sido por la buena gestión de los ciudadanos, que han sabido
reciclar y disminuir los residuos.
Rafa García, justamente este tema es sensible para nosotros. Este ayuntamiento se gasta 50000€
todos los veranos en algo que no es competencia municipal, que es que los niños puedan comer en
época estival.
José Serrador, y quién lo pidió? UpyD.
Rafa García, pues te felicito porque es una buena iniciativa.
Pepe Ruiz, como ejemplo: programa de emergencia social en vivienda solicitadas 490, concedidas
390, cuantía 100251€; ayudas extraordinarias solicitadas 17, concedidas 12, total 4000€; … total
emergencia social: 227610€. Esto es sensibilidad social.
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Maximiano Fernández, se aprobó por unanimidad la creación del banco de alimentos,
independientemente del pacto de gobierno, ¿esta partida es para dar soporte o para la creación del
banco?
Pepe Ruiz, la partida se ha abierto para dar cumplimiento a la moción, con esa cantidad para
empezar a trabajar, es flexible, se puede estudiar.
Antonio Martínez, han disminuido las multas porque hay más aparcamiento, ¿el parking de Mestre
Lope se podría hacer más accesible?
¿cuándo acaba la restricción para poder recibir de los bancos más financiación? Por ejemplo, para
la iluminación. No vemos reflejado el ahorro.
Pepe Ruiz, no podemos prever cuándo fluirá el crédito. Hoy el BCE ha comunicado que comprará
deuda, puede ser que esto repercuta. En el tema de la iluminación se tendrá que actuar a nivel de
los técnicos municipales, como está haciendo ahora.
Damià Oliver, ya se puede recurrir al préstamo, al ser <110% la deuda solo se necesita autorización
del ministerio. Cuando sea <75% no hará falta esta autorización.
Pepe Ruiz, si no hay más preguntas, agradecemos la asistencia y la colaboración.
Acabado el turno abierto de palabras, Rafa García finaliza agradeciendo la presencia y la
colaboración de todos los asistentes.
Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, la cual, como secretaria, firmo
junto al alcalde.
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ESBORRANY
ACTA DE LA SESSIÓ URGENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE
BURJASSOT DEL 9 DE MARÇ DE 2015
Membres assistents:
Rafa García, alcalde-president
Pepe Ruiz, regidor d’Urbanisme, Hisenda i economia
Manuel Pérez Menero, regidor de Policia i Trànsit, Festes i Protocol
Ángel Vázquez, representant de Bloc-Compromís
Cristina Tribaldos, representant del Partido Popular
Alicia Moreno, representant d'Esquerra Unida
Roc Senent, representante del CEMEF
As. Vecinos Acceso-Ademuz-Rajolar 613 V
As. Vecinos Isaac Peral
As. Vecinos Lauri Volpi
As. Vecinos Mestre Lope
Amics de Sant Roc
Asociación Burjaweb
Club de Ajedrez de Burjassot
Cultural Ferroviaria Burjassot
Federación de As. Vecinos de Burjassot
Gabriel Belda
Grup de Dones
Ínsula Barataria Castilla- La Mancha
José Serrador Ariete
Juan José Cano Mora
Mª Ángeles Navarro Banacloy
Mª Josefa García Sancho
Rosa Alonso
Amalya Cardo
José Francisco Soriano Doménech
Excusa la seua assistència:
Col·lectiu Bordissot
Tècnics:
Damià Oliver, de l'Oficina pressupostària de l'Ajuntament de Burjassot
Mª Dolores Miralles Ricós, interventora de l'Ajuntament
Secretària: Mª Cruz Expósito Lillo, tècnica de Participació Ciutadana
Començament: 19.30 h
Finalització: 21.30 h
Lloc: Sala d’Audiovisuals. Casa de Cultura
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Obri la sessió Rafael García, alcalde de Burjassot, agraeix l'assistència als membres presents i als
tècnics Damià Oliver, de l'Oficina pressupostària i Mª Dolores Miralles, interventora de l'Ajuntament.
4. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
5. PRESSUPOST EXERCICI 2015.
Comença Rafa García, aquesta sessió tractarà sobre el pressupost per a l'exercici 2015 que els
tècnics explicaran més detalladament. També està present Pepe Ruiz com a regidor responsable
d'Hisenda i Roc Senent, gerent de CEMEF.
A causa de la crisi no podem incorporar inversions sobre les quals els ciutadans pogueren opinar i
decidir. Com a idees principals podem ressaltar: no hem prescindit de cap treballador perquè a més
de prescindir d'una persona, es prescindiria d'un servei que considerem important; estem immersos
en un pla d'ajust que ens ha permès alguna llicència com la baixada de l'IBI i de la taxa de fem; el
nivell d'endeutament s'ha vist reduït amb previsió de reduir del 92% actual al 85% a final d'any; els
serveis socials, educació i cultura s'han mantingut malgrat reduir-se les subvencions externes, amb
la qual cosa s'han augmentat eixes partides.
Dóna pas a Pepe Ruiz, que llig una breu explicació de per què es presenta en aquest moment el
pressupost:
Per què no s'ha presentat abans el pressupost? Des d'octubre de 2014 s'estava preparant el
pressupost per l'Oficina Pressupostària i la Delegació d'Hisenda, no obstant açò, existia la
possibilitat oferida pel Ministeri de refinançar a la baixa el Préstec de Proveïdors amb l’ICO
(a la qual s'han acollit pràcticament tots els ajuntaments d'Espanya), de manera que podia
suposar un considerable estalvi d'interessos tant a llarg com a curt termini, i que, en el
nostre cas, tenia un efecte considerable sobre el pressupost. És per açò que es va prioritzar
aquesta qüestió, que suposava l'obtenció d'ofertes per entitats bancàries, així com
l'autorització per part del Ministeri (llarga tramitació). Aquesta qüestió es va completar a la fi
de novembre, de fet va ser aprovada pel Ple Municipal a principis de desembre (no s'amaga
res a ningú), quan es van tenir totes les propostes de bancs, i es va considerar esperar al fet
que abans de final d'any el Ministeri autoritzara el refinançament, ja que donat el volum
d'aquest préstec (4,8 milions), l'efecte sobre el pressupost era significatiu- resposta que, per
cert, no s'ha rebut a data d'avui (és important recordar que el document aprovat contenia ja
un Pla de Reducció del Deute que contenia les previsions pressupostàries per a 2015).
No obstant açò es va decidir, a la fi d'any, tramitar el pressupost al gener, amb o sense
resposta del Ministeri. Però, a final d'any, en concret el 26 de desembre (publicat en el BOE
de 30 de desembre), el Govern Central va emanar un Real-Decret Llei denominat de
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes
altres de caràcter econòmic. Aquest Decret modificava substancialment, l'amortització de
l'esmentat préstec, suposant un canvi de previsions de quasi 1 milió d'euros, sobre el nostre
pressupost. Aquesta circumstància ens va aconsellar mantenir la prudència, aclarir de forma
directa els efectes (de fet la nostra interventora va viatjar a mitjan gener a una reunió
convocada pel Ministeri) i, una vegada aclarida la situació, es va redefinir el pressupost, en
un temps rècord, perquè, a la fi de febrer, s'iniciara la tramitació de l'expedient (memòries,
informes, etc.) perquè, no més tard de la primera setmana de març, poguera estar en
pressupost en Comissió, com de fet així ha sigut.
Per què no esperar ja a després de les eleccions?
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El pressupost de l'Ajuntament no és solament una qüestió de caràcter polític, sinó que és un
instrument que reconeix i dóna viabilitat a tots els compromisos que té l'Ajuntament per a un
any i fins i tot, en ocasions, per a despeses de caràcter plurianual.
Aqueixos compromisos, en ocasions, impliquen a tercers, és a dir, a entitats i persones
físiques, que han de fer les seues previsions comptant amb les ajudes que reben de les
administracions públiques o fins i tot proveïdors que han de veure reconegudes les seues
factures o acceptats els seus pressupostos.
La legislació pressupostària, per açò, crea el mecanisme dels pressupostos prorrogats, que,
en definitiva, és una translació del pressupost de l'any anterior, però amb unes limitacions:
no es prorroguen les despeses en inversions ni es prorroguen determinades línies d'ajudes
no nominals (és a dir subvencions que estan subjectes a convocatòria pública i que no tenen
un conveni nominal).
En el nostre cas, per exemple: les AMPA dels col·legis públics, les entitats esportives,
entitats de caràcter social etc. Entitats que han de fer les seues previsions anuals, comptant
o no amb aquestes ajudes i a les quals se'ls crea una incertesa innecessària.
A més, al no existir pròrroga de les despeses d'Inversió, tampoc es prorroguen les partides
referents a inversions de reposició, per exemple, canvi d'equipament que es desbarata, o
qualsevol reparació que supose la reposició de béns inventariables. Açò pot generar una
situació complexa, ja que haurà d'escometre's una multitud de modificacions
pressupostàries, amb una tramitació bastant llarga, per a poder escometre cada reparació,
que en el fons no deixa de ser normal.
A més, les previsions de despeses, responen als programes i els projectes de l'any anterior i
per a poder adaptar-los a les necessitats canviants de cada any, obligarà també a multitud
de modificacions pressupostàries.
L'any 2015, a més, els canvis introduïts en l'àmbit del deute públic, permeten considerar una
major capacitat de despesa, que en el pressupost prorrogat no pot incorporar-se, per la Llei
d'Estabilitat, de manera que aqueixa major capacitat de despesa, cas de no abordar-se a
través d'un nou pressupost, acabaria dedicant-se a final d'any a amortització de deute,
mentre hi hauria dificultats per a finançar un altre tipus de projectes, fins i tot aquells
provinents d'anys anteriors que no han sigut prorrogats.
Tot açò, considerant que, si s’esperava a després de les eleccions, podríem estar parlant de
redactar un pressupost en l'últim trimestre de l'any, tot açò si ja fóra possible, un pressupost
que requereix d'entre 1 i 2 mesos de tramitació per a entrar en vigor (tràmit pressupostari –
quasi un mes- exposició publica –un altre mes- al·legacions, etc.) Aquest retard, podria
generar una sèrie d'efectes:
1. Multitud de petites modificacions del pressupost prorrogat amb llargues tramitacions i
lentitud de l'execució.
2. Que les entitats no puguen preveure els seus ingressos fins a finals d'any.
3. Que per haver d'escometre inversions de caràcter urgent es generen despeses sense
consignació que després caldria regularitzar.
4. Que no es puga disposar de finançament suficient per als projectes urgents i en canvi al
final d'any calga amortitzar deute de forma forçosa.
Si afegim a açò la necessitat d'abordar dins del pressupost les necessitats del Pla de
Correcció de la societat mercantil local, així com de l'IMCJB, qüestió que resulta inviable
sense redefinir l'estructura de despeses a la realitat actual, açò podria generar a final d'any,
una situació d'inestabilitat econòmica i de dèficit financer que obligara a aplicar la liquidació
(Llei de Racionalització de l'Administració Local), tot açò, quan realment existiria gran
capacitat en l'Ajuntament, que al final es dedicaria a pagar als bancs. O, pel contrari, a una
rebaixa en la prestació dels serveis públics que presten: Servei d'Ajuda a domicili, serveis
d'Ocupació, etc., tot açò per una qüestió estrictament tècnica (és important tenir en compte
que la Llei de Racionalització no existia abans -és de finals de 2013- pel que aquest
imperatiu legal és nou, i per açò abans no era tan imperiós).
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Per tot açò, és absolutament imprescindible aprovar un pressupost en 2015 (abans o
després de les eleccions) per a evitar efectes irreversibles. I és altament recomanable
aprovar un pressupost de forma imminent, i no esperar en esdevenir polític futur, el marge
del qual de maniobra es veurà reduït a tres o quatre mesos, i, no obstant açò, el nou govern
disposarà de 4 mesos per a redefinir la seua política pressupostària, així com aplicar les
modificacions sobre l'actual.”
Damià Oliver i Mª Dolores Miralles han elaborat de manera conjunta el pressupost.
Damià Oliver, ha elaborat una presentació gràfica de les principals idees del pressupost, que es
remeten als membres del consell.
Primer afrontem els ingressos, quant tenim i en què podem gastar. L'any passat, en la sessió del
consell que va tractar el pressupost, va sorgir el suggeriment que si es disposa del padró es poden
preveure els ingressos. La llei de sostenibilitat limita açò a tenir en compte els impagaments. Les
subvencions no es poden comptabilitzar fins que es tinga la resolució en ferma.
En quasi tots els ingressos hi ha un augment enguany, perquè l'any passat es va ingressar més que
en anys anteriors. El fraccionament de l'IBI ha suposat més facilitat per als pagaments. La partida de
taxa en general ha augmentat. La recollida de fem ha disminuït i es compensa amb la venda de
residus. Com més es recicla augmenten més els ingressos.
El major augment de subvencions són les que provenen de Tributs de l'estat, 350.000 € més que en
2014.
Els Ingressos patrimonials provenen de lloguers d'espai públic i similar. L'any passat es van cobrar
500.000€ d'Aigües de València, enguany no existeix aquest cobrament.
El cànon del pàrquing de Mestre Lope l'any passat era 2.000.000€ i enguany 300.000€.
El pàrquing no s'ha tret a concessió per recomanació d'aquesta oficina tècnica, s'han fet estudis de
mercat, s'ha parlat amb proveïdors, s'intuïa que el resultat de l'exercici seria positiu (major ingressos,
contenció de la despesa, ...) aquests ingressos hagueren anat directes a amortització de deute.
La diferència en ingressos de piscines, que passa a zero és a causa que la seua gestió ha tornat al
CEMEF.
El resultat final en ingressos és un pressupost 1.000.000€ inferior a l'any anterior.
Quant a despeses, s'ha mantingut el nivell de prestació de serveis. La despesa elèctrica ha
disminuït de 1.000.000€ a 800.000€ en 2015. Per llei no pot créixer la plantilla, amb el que la
despesa de personal es manté.
La despesa corrent no pot ser major d'1,3%, per decret del ministeri. Les amortitzacions han
disminuït a causa de l'amortització dels primers préstecs ICO.
El deute ha anat disminuint per les successives amortitzacions en 2013, 25.545.000€, en 2014,
22.294.928€ i en 2015 es preveu 2.0514.000€. El pagament d'interessos ha baixat 400.000€ des de
2013.
En 2-3 anys podríem arribar al 75% del deute general que és el que indica que l'Ajuntament està
sanejat.
Les inversions disminueixen per la construcció de nínxols i la finalització del taller d'ocupació BurjaNatura de l'any anterior. No tenen continuïtat en 2015.
Ara com ara no podem tenir en compte subvencions que es rebran més tard.
Quant a percentatges: el 40% va destinat a personal, 33% a serveis corrents (SAD, llum, aigua,...),
3% despeses financeres, 8% amortització de deute i 15% a entitats i particulars.
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Malgrat 1.000.000€ menys, les partides han augmentat, excepte deute públic i Seguretat Social. Es
poden veure -187€ en educació, s'ha produït un estalvi en energia elèctrica de 13.000€ que s'han
redistribuït en els serveis directes als xiquets, escoles i AMPA. 10.000€ que anaven a ajudes
familiars i que no es van fer efectius per no complir requisits, es passen a altres partides
relacionades.
En promoció econòmica hi ha reclassificació de partides, que han anat a unes altres o s'han eliminat.
Ha augmentat l'estalvi en enllumenat públic pel canvi a LED, també en escoles, pavelló,... la
tendència és a la baixa en les despeses.
Les novetats per a enguany són: la creació de la partida destinada a Banc d'aliments, la incorporació
del Pacte d'Alcaldes, el Pla Acústic, el Pla d'igualtat, la disminució d'assegurances i despeses
generals i programes de turisme.
6.

TORN OBERT DE PARAULES

Antonio Martínez, Si no s'aprovaren els pressupostos, es veurien afectats els llocs de treball?
Podria tindre problemes l'Ajuntament?
Pepe Ruiz, No perillen els llocs de treball encara que no s'aprovara el pressupost. Es veuria afectat
si no s'aprova les partides que no es prorroguen per llei en un pressupost prorrogat: inversions en
millora i ampliació de Burjabike, mobiliaris en via pública, subvencions en festes, en educació,
beques i ajudes en esports, informàtica,….
Damià Oliver, per qüestions tècniques es recomana l'aprovació immediata del pressupost. Si
esperàrem a després d'eleccions, dos mesos de tramitació des de 10 o 15 de juny que es
constituïsca l'Ajuntament, es passa més de la meitat de l'any sense poder fer cert tipus d'inversions.
Gabriel Belda, en il·luminació s'han estalviat 200.000€ a canvi de deixar el poble a les fosques.
L'alcalde em va dir que Rus li havia regalat les bombetes però que, a canvi, havíem d'invertir
35.000€ a millorar els llocs de llum. Es podria tenir una forma d'estalvi més lògica, en el carrer de
Joan d'Àustria es pot veure que una vorera és de Paterna i una altra de Burjassot.
Rafa García, en 10 anys açò no serà qüestionat, per la contaminació lumínica al marge de l'estalvi.
Hem recorregut els barris per a detectar deficiències, per exemple, en el carrer de València es va
canviar per l'altura, en uns altres s'està reforçant. Es solucionant a poc a poc. No podrà ser com era
per les directives europees. No vol dir que més llum siga més adequada.
Gabriel Belda, si nosaltres hem de donar exemple amb 38.000 habitants, per què no ho dóna
l'Ajuntament de València, per exemple?
Rafa García, cerquem un equilibri entre sostenibilitat i eficàcia.
Pepe Ruiz, el pla energètic l’han fet els tècnics municipals en cada ajuntament.
Damià Oliver, els 200.000€ són d'estalvi al llarg de la legislatura, s'han fet inversions en domòtica i
altres millores, sobretot en 2012 i 2013.
Mª Josefa García, la SPAB cobra des de 2002 12.000€, enguany no varia en el pressupost, però
per premsa m'ha arribat que sí, que l'Ajuntament ha demanat pressupostos per 18.000€. Si la SPAB
és una ONG, per què cobra aquesta quantitat?
Damià Oliver, es preveuen 12.000€ en conveni de col·laboració i una altra dotació per recollida de
gossos.
Mª Josefa García, un animal arreplegat a Burjassot ha d'estar en un centre autoritzat amb nucli
zoològic no en una casa d'acolliment, cosa que complia l'anterior empresa que es dedicava a
Burjassot. La concessionària hauria de fer les campanyes de forma gratuïta.
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Pepe Ruiz, en el que tenim competència com a Ajuntament és a fer campanyes: esterilització felina
o en trasllat de colònies de gats per control de plagues. Açò val diners.
Amalia Cardo, No veig transparència en la destinació dels diners.
Rafa García, El que es faça a les escoles és de forma gratuïta, igual de l'Agrupació musical, tot açò
s'arreplega en el Conveni de col·laboració que és públic com tots i convide a qui així ho vulga, que
vinga a consultar-lo.
Pepe Ruiz, avui tractàvem el pressupost, no podem portar tots els convenis amb els seus clàusules.
En qualsevol moment, aquesta qüestió puntual es pot tractar, sense centrar el consell en aquest
punt. Es penjarà en la web.
Francisco Fernández, de CC Castilla-la Mancha, el consell de participació va sorgir com la
necessitat de fer propostes al pressupost, hi ha capítols en els quals no podem suggerir. De cara a
futur, es podria opinar sobre les inversions planificades per barri i que els ciutadans prioritzen?
Pepe Ruiz, si no hi ha diners disponibles no es pot fer açò. Ens agradaria sectoritzar el poble pel
que fa a les inversions però no és possible.
Vicente Sanchis, de Burjaweb, fa quatre anys que amb aquest consell de participació, estic
satisfet, però m'agradaria que fóra consultiu, i avui ja sabem que despús-demà s'aprovarà el
pressupost pel ple municipal. Al desembre vaig enviar un escrit a la interventora referent a l'aplicació
del 0923 de l'IBI sobre llei 16/2013.
La baixada de l'IBI no és tal, doncs ha augmentat la base impositiva, al meu judici s'ha baixat de
forma excessiva tenint en compte el decret 1318/2013.
El tema del fem, es va baixar un 10% i l'altre dia en el ple em vaig assabentar que s'ha augmentat un
10% la partida destinada a l'empresa que gestiona el fem.
Pepe Ruiz, demà mateix la interventora revisarà l'escrit a què et refereixes i ho parlarem, passa't per
l'Ajuntament dijous a les 11.00 h i ho veiem.
Evidentment, en cas que l'Ajuntament no haguera baixat eixe 10% els rebuts serien un 10% més
cars que ara.
Damià Oliver, havíem de baixar el 10% per llei, el cost del fem ha augmentat, però no tant com els
ingressos per residus. La recollida del paper suposa uns 100.000€ a l'any. En el contracte a
l'empresa al fet que et refereixes s'ha augmentat la partida corresponent a neteja i jardins, no a fem.
Quant a l'IBI, el govern va donar dues opcions: o ho puges tu o ho puge jo. Si ho puja l'Ajuntament
ho podia fer de forma gradual. Hi havia una limitació que era l'antiguitat de la ponència i pot ser que
s'exigira la revisió.
José Serrador, referent a l'IBI, en 2013 era el més car de la província. Des de llavors s'ha baixat
l'IBI i augmentat el valor cadastral. Pel tema de la demora en els pressupostos no anaven a arribar
en termini els pressupostos, la majoria els aprova abans.
Pepe Ruiz, no és cert, no s'han aprovat en la majoria, aquest decret es va emetre a final de
desembre de 2014.
José Serrador, s'haurien d'haver aprovat en el seu temps, l'any passat es van aprovar al juliol. El
conveni de Banc d'aliments està dotat de 2.000€, tal com estan els ciutadans, no es podria dotar de
més fons? Càritas atén a 1.000 ciutadans.
Pepe Ruiz, a Burjassot hi ha un gran treball dedicat a Serveis Socials, que és competència
municipal, però Càritas no és competència municipal. Els nostres Serveis Socials són senyal
d'identitat a la Comunitat Valenciana, i hi ha moltes partides destinades a aquest servei.
La baixada en la taxa de fem ha sigut per la bona gestió dels ciutadans, que han sabut reciclar i
disminuir els residus.
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Rafa García, justament aquest tema és sensible per a nosaltres. Aquest ajuntament es gasta
50.000€ tots els estius en alguna cosa que no és competència municipal, que és que els xiquets
puguen menjar en època estival.
José Serrador, i qui ho va demanar? UpyD.
Rafa García, doncs et felicite perquè és una bona iniciativa.
Pepe Ruiz, com a exemple: programa d'emergència social en habitatge sol·licitades 490,
concedides 390, quantia 100.251€; ajudes extraordinàries sol·licitades 17, concedides 12, total
4.000€; … total emergència social: 227.610€. Açò és sensibilitat social.
Maximiano Fernández, es va aprovar per unanimitat la creació del banc d'aliments,
independentment del pacte de govern, aquesta partida és per a donar suport o per a la creació del
banc?
Pepe Ruiz, la partida s'ha obert per a donar compliment a la moció, amb eixa quantitat per a
començar a treballar, és flexible, es pot estudiar.
Antonio Martínez, han disminuït les multes perquè hi ha més aparcament, el pàrquing de Mestre
Lope es podria fer més accessible?
Quan acaba la restricció per a poder rebre dels bancs més finançament? Per exemple, per a la
il·luminació. No veiem reflectit l'estalvi.
Pepe Ruiz, no podem preveure quan fluirà el crèdit. Avui el BCE ha comunicat que comprarà deute,
pot ser que açò repercutisca. En el tema de la il·luminació s'haurà d'actuar a nivell dels tècnics
municipals, com està fent ara.
Damià Oliver, ja es pot recórrer al préstec, en ser <110% el deute solament es necessita
autorització del ministeri. Quan siga <75% no farà falta aquesta autorització.
Pepe Ruiz, si no hi ha més preguntes, agraïm l'assistència i la col·laboració.
Acabat el torn obert de paraules, Rafa García acaba la reunió i agraeix la presència i la col·laboració
de tots els assistents.
I com que no hi ha uns altres assumptes per tractar-hi, el president alça la sessió, la qual, com a
secretària, signe junt amb l’alcalde.

La secretària

Vist i plau
L'alcalde
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