ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2016000008, DEL DÍA 28 DE JUNY DEL
2016

Assistents:

Alcalde-president:

Rafael GARCÍA GARCÍA
Regidors/ores:
Olga CAMPS CONTRERAS
José RUIZ CERVERA

Estefanía BALLESTERS MARTÍNEZ
Manuel PÉREZ MENERO
María Carmen HORTELANO GÓMEZ

Manuel LOZANO RELAÑO
Laura ESPINOSA PÉREZ

Sonia CASAUS LARA
Antonio José MIR BALLESTER

María José BARTUAL MARTÍNEZ
Vicente VALERO HERNÁNDEZ
Emili ALTUR I MENA

Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ
Maria VIU RODRÍGUEZ
Tatiana SANCHIS ROMEU

David SÁNCHEZ PÉREZ

José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS
Alicia MORENO MARTÍNEZ
Adrián JUSTE AGULLÓ
Secretaria:

Carmen María ESPAÑA GREGORI
Interventora:

M. Dolores MIRALLES RICOS
No hi assisteixen:

Regidora

Lluna Arias Cortina (n'excusa l'assisténcia)

Comencament: 20:05 ñores
Acabament: 22:30 hores

Lloc: Sala de reunions

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 i les regidores abans ementats, davall la presidencia de l'alcalde-president

de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió ORDINARIA del Pie, en primera convocatoria. Actúa com
a secretaria la qui 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 entra a continuado a tractar els assumptes que componen l'orde del dia.
ASSUMPTES TRACTATS
SECRETARIA

1.

SECRETARIA-

CORRESPONDENCIA

I

PUBLICACIONS

LEGALS.

Expedient:

000002/2016-00

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

2.
SECRETARIA- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIAPRESIDÉNCIA I DELS DELEGATS D'ÁREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL. Expedient: 000003/2016-00

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
"D'acord amb el que disposa I'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 l'Alcaldia i pels

Regidors Delegats d'Árees en materia de la seua competencia des del número 1204 del

17/05/2016 al 1562 de data 16/06/2016 ambdós inclusivament i els acords de
Local núm. 18 de 30 de maig del 2016, núm. 19, 20 i 21 de 6, 13 i 20
respectivament, ais efectes de control i fiscalització deis órgans de govern
competencia atribuida per l'art. 22.a) i 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abríl,
Bases del Régim Local i article 104 del ROF.

la Junta de Govem
de juny del 2016
municipal peí Pie,
Reguladora de les

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que hi ha un error en el decret de data 1 de juny del
2016, sobre l'intercanvi de direccions deis negociats d'Urbanisme i Servéis munidpals, perqué fa

allusió a I'informe técnic de Recursos Humans del dia 13 de juny i no obstant el decret está firmat
el dial.

Els membres se'n consideren assabentats.

GOVERNACIÓ

3. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR
SOBRE REGULARITZACIÓ DE PART DELS TREBALLADORS TEMPORALS D'AQUEST
AJUNTAMENT. Expedient: 000016/2016-01

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

ActúaIment en l'Ajuntament de Burjassot hi ha diversos treballadors que es traben en una situació
laboral d'inestabilitat i inseguretat peí fet que encadenen contractes temporals al llarg del temps en
el seu mateix lloc de treball.
Segons les nostres estimacions, al voltant de 80 treballadors es traben actualment amb contractes
temporals prorrogats en el temps, hi ha alguns amb mes de 5 anys d'antiguitat, per la qual cosa
queda demostrat que están fent front a necessitats permanents i en cap cas temporals. On mes
casos es donen d'aquests contractes prorrogats és en l'área de servéis socials i en esports.

Hi ha nombrosa jurisprudencia sobre el reconeixement de la condició d'indefinit a personal laboral
temporal sempre que s'acredite la permanencia continuada en el lloc de treball, la relació laboral
amb l'Administració, que les funcions que exerceix el treballador son de carácter permanent, i que
no suposen una activitat substantiva en l'Administració. Están les sentencies del TSJ de Canáries
de setembre del 2007 i la sentencia 542/2010 del TSJ de Madrid de 23 de juny en relació a la

temporalitat i la seua conversió en indefinit en ('Administrado.
Aquesta concatenado de contractes temporals podrien suposar un frau de llei ja que la legislado
laboral exigeix uns determináis requisits per a realitzar un contráete temporal i no permet cobrir un
ja que té una necessitat permanent amb una contractació temporal.
Les conseqüéncies del contráete en frau de llei son clares, l'article 15.3 de l'Estatut deis
Treballadors indica que els contractes temporals en frau de llei es presumirán per temps indefinit.
En definitiva, tot aquell contráete que no complisca els requisits deis contractes temporals será
considerat indefinit.
Des del Partit Popular considerem que l'Ajuntament de Burjassot com a administrado pública
hauria de ser un referent en la creado d'ocupació de qualitat i estable.
En aquests moments, tenim una quantitat important de treballadors que porten mes de 10 anys al
servei deis veins de Burjassot, sobretot, en els departaments de servéis socials i informática,

servéis de carácter permanent i continu, i que cada 6 mesos se'ls fa una prórroga en el seu
contráete.

Tenint en compte que no hi ha hagut auditoria de gestió de recursos humans en els últims 10 anys,
segons informe técnic de data 14/03/2016.
Per tot quant antecedeix, sol-licita al Pie l'adopció de I'ACORD següent:

Primer- Instar a l'equip de govern a qué procedisca a la regulado immediata de tots aquells
treballadors temporals que actualment es traben treballant en un servei/departament de carácter
permanent i continuat, amb contractes concatenats durant mes de 24 mesos en els últims 30
mesos -tal com marca la Llei-, quedant en situació de personal laboral indefinit no fix. Per a aixó. es
desenvoluparan els trámits necessaris, l'inici deis quals es va acordar en la Taula General de
Negociado del 13/06/2016, amb la major diligencia possible, perqué concloga el procés de
reconeixement de la condició de laboral indefinit no fix de! citat personal abans de finalitzar el
próxim mes de julio! del 2016.

Segon- Instar a l'equip de govern que inicie els trámits oportuns perqué a partir d'ara, es
complisca amb la normativa vigent en materia laboral.
Tercer- Donar compte de la present moció en el próxim butlletí municipal, en els taulers d'anuncis

del personal treballador de l'ajuntament, aixi com en qualsevol deis mitjans de comunicado públics.
Quart- Traslladar de la present moció ais representants sindicáis de l'ajuntament de Burjassot.
Cinqué- 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 manifesta que vol agrair la gran assisténcia de persones a aquest pie.
Que a continuado procedeix a explicar breument el contingut de la modo i d'una esmena a la
mateixa.
Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que per part de l'equip de govern se'n va a votar a
favor, tant de la moció com de l'esmena. Que és un tema queja s'estava treballant, hi ha hagut una

primera reunió de la Mesa General de Negociado amb els treballadors i també, com a regidor de
Governació ja s'havia reunit amb el personal de Servéis Socials. Que aquesta situació compren un
gran nombre de persones i aixó suposa la necessitat l'elaboració d'informes de Recursos Humans,
Secretaria i Intervenció i que entén que marcaran el camí a seguir i a costa d'aqueixa full de ruta
que marcaran aqueixos informes, el vot de l'equip de govern será favorable.
Finalitzat el torn d'intervencions i sotmesa a votado l'esmena, el Pie per unanimitat, ACORDA,
aprovar en els seus propis termes l'esmena presentada peí grup PP.

Obert el torn d'intervencions sobre el fons de la moció, es van produir les següents:
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que acó no hauria de ser una moció, simplement el que cal
fer és complir la llei Que aquesta situació s'está donant des de fa molt de temps en aquest
Ajuntament i no és legal per tant cal trencar amb la mateixa ja que no és justa per a ningú i el seu
grup vol que es complisca i regularítze com mes prompte millor.
Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que des del seu grup s'ha estat debatent sobre aquesta

qüestió i s'ha parlat amb els sindicats de la situació d'unes 80 persones que treballen en aquest
Ajuntament i els pareix fonamental el que es proposa en aquesta moció i sobretot el que es
complisca la llei. Que aquest és un procés mes rápid que la consolidado de llocs de treball, que

seria una altra forma de regularitzar la situació que moites persones pateixen des de fa anys, i a

mes la figura de "personal laboral indefinit no fix" facilita en un futur, poder traure a concurs públic
les places de treball, per tant el seu grup votará a favor i espera que aquesta situació s'arregle
abans de finalitzar l'any.

Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que vol justificar l'abstenció de l'equip de govern en
una Comissió que es va fer fa cinc dies perqué ara canviaran el sentit del seu vot i ho faran a favor.
Que l'equip de govern també está a favor que es complisca la llei pero vol que es complisca amb
tots els informes que corresponguen, i aqueix va ser el motiu de l'abstenció i ates que es vol que es
complisca, fa uns mesos es va comencar amb una ronda de reunions amb el personal de Servéis
Socials per a tractar aquest tema.

L'alcalde manifesta que entén que hi haja hui entre el públic personal de Servéis Socials i vol
explicar que aqüestes situacions s'han produít fonamentalment perqué eren projectes que es
financaven des de la Comunitat Autónoma per tant, necessária i reiteradament calía anar
concatenant aqueixos contractes. Es financava per part de la Generalitat Valenciana el 80% d'un
projecte per a contractar treballadores i treballadors socials i la resta ho posava I'Ajuntament. Acó
s'ha vingut fent durant molts anys i finalment el servei ho ha assumit l'Ajuntament en la seua
totalitat. Que és cert que el personal de Servéis Socials porta molts anys treballant i preocupat
perqué molts contractes venien condicionats a subvencions pero ara la llei permet contractar com
"indefinits no fixos" de manera que es consolida un poc la situació del personal. Vol manifestar al
company de TOTS que no son 80 les persones que están en la mateixa situació que el personal de
Servéis Socials i dir que efectivament és voluntat d'aquest equip de govern regularitzar aquesta
situació.

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 23 de juny del 2016 i en el text de la qua! s'ha arreplegat la modificado en els
termes de l'esmena presentada peí grup del PP, que també ha aprovat el Pie.

4.
GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB
BURJASSOT PER A LA TRANSPARENCIA I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Expedient:
000018/2016-01

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

" ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament

de Burjassot, a l'empara de qué disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Régim Jurídic deis Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan,
presenten al Pie Municipal per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent modo:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant els últims anys, s'ha fet evident les mancances democrátiques de les institucions, i com
aqüestes s'han anat allunyant de la societat a la que diu representar. La opacitat i la falta de
ferramentes per fer efectiu el poder popular ha provocat conseqüéncies cada vegada mes
negatives a la majoria de la poblado, conseqüéncies de la qual prácticament totes les forces
polítiques, d'un mode o un altre, han sigut partícips. La crisi social, económica i politica que patim
des deja fa molts anys ha revelat una realitat incomoda, i es que aquest desequilibri de poder ha
provocat la institucionalització de la mala praxi, de la prevaricado, de la collocació, les portes
giratóries, deis tractes de favor i de la malversado, entre d'altres, generant una classe politica que,

de la ma de les grans empreses i els mes ríes, només miren pels seus interessos.
Encara que potser ni hi ha una formula mágica per resoldre aquests problemes, des de Totes amb
Burjassot tenim ciar que aconseguir una millor qualitat democrática i que la gent de veritat puga
decidir sobre les qüestions que li afecten, passa per trencar eixe desequilibri, donar ferramentes
democrátiques, augmentar la participado, afavorir els liderats collectius i, en definitiva, instaurar
mecanismes de democracia directa que, junt a una adequada transparencia i llibertat de informació

i cultura, donen mes capacitat a la majoria de la societat, especialment la mes perjudicada, per fer
valdré els seus interessos i no els de una minoría privilegiada.
Com a formado municipalista, ens centrem en qué podem fer per tal de fer valdré aquestos
príncipis de participado i democratització de les institucions municipals, entenent les limitacions
que teñen les corporacions locáis. Pero, revisant els reglaments i ordenances municipals, així com
alguns deis acords de sessions plenáries passades, considerem que algunes qüestions es poden
millorar facilitar la celebració de referendums municipals o convertir el Consell de Participado
Ciutadana en una entitat mes vinculant.

Per tant, proposem al Pie municipal de la Corporació local la adopció del següent ACORD:
Primer- Instar a l'equip de govern a que obri un periode de informació ais i les membres del
Consell Municipal de Participado Ciutadana a fi de que presenten propostes de millora del
Reglament Municipal de Participado Ciutadana, del Reglament de Funcionament del Consell
Municipal de Participado Ciutadana i del Reglament Orgánic Municipal de l'Ajuntament de
Burjassot amb la finalitat de que siguen debatudes i estudiades i es sotmeten a votació al
corresponent Pie Municipal. El termini s'obrirá a la menor brevetat possible i sempre abans del 31
de desembre de 2016.

Segon- Tornar a obrir els comptes oficiales de l'Ajuntament de Burjassot a les principáis xarxes
socials a Internet, com Twitter, administrades peí personal de l'Ajuntament de Burjassot,
encarregades d'informar de manera oficial deis esdevenimants i noticies del municipi. sent aquests

els mitjans oficiáis de comunicado de l'Ajuntament. A mes, s'establirá un métode automátic per tal
de moderar adequadament les xarxes i així evitar conflictes amb els usuaris.
Tercer- Instar a l'equip de govern a acabar de desenvolupar el Reglament de Participado

Ciutadana, que contempla, entre altres coses, la creado de Consells Sectoríals i Taules de Barrí,
així com tot el disposat a l'Agenda21 al llarg de la legislatura.

Quart- Informar deis acords de la present moció al teixit associatiu de Burjassot i ais mitjans de
comunicado públics de l'Ajuntament de Burjassot, així com al BIM"
Hi ha una esmena a aquesta moció, per tant obert el torn d'intervencions sobre la mateixa es van
produir les següents:

Pet grup Totes, Adrián Juste procedeix a explicar breument l'esmena a la totalitat de la moció.
Finalitzat el torn d'intervencions i sotmesa a votació l'esmena, el Pie per unanimitat, ACORDA,
aprovar en els seus propis termes l'esmena presentada peí grup Totes.

Obert el torn d'intervencions sobre el fons de la moció, es van produir les següents:
Peí grup Totes, Adrián Juste explica breument el contingut de la seua moció.
Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que Burjassot té un Consell de Participado Ciutadana
el que pot participar qualsevol persona o associació del vemat, que té unes competéncies i que es
reuneix al llarg de l'any. Que en una moció inicial que després va ser esmenada en la seua totalitat,
ja que li va dir al company de TOTES que s'havien de retocar tots els acords iniciáis per a ajustarlos a la legalitat del Reglament del Consell. Que TOTES entén que aquest Reglament está obsolet
i entén que s'ha d'aportar millores al mateix peí que es va proposar convocar al Consell perqué siga
el veínat qui decidisca que és el que es vol millorar i perqué aportado idees. Sobre el contingut,
l'equip de govern está d'acord i votará a favor.
Peí grup C'S, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup considera fonamental augmentar la
transparencia i la participado del veínat en la vida pública i és per aixó que veuen adequada
aquesta moció. Quant a les xarxes socials, s'hauria de reobrir un compte de Facebook, perqué
Twitter ja está funcionant, encara que considera que igual que ocorre amb el BIM, s'está fent un ús
partidista deis mateixos perqué entén que I'Alcalde ha de tindre un espai destacat pero aixó no vol
dir que el BIM haja de convertir-se en un álbum de fotos personal, per la qual cosa considera
convenient obrír un debat per a veure on acaba la informado municipal

i on comenca lal

propaganda. Que sobre el contingut de la moció, els pareix adequat i el seu vot será a favor.
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 23 de juny del 2016 i en el text de la qual s'ha arreplegat la modificado en els
termes de l'esmena presentada peí grup de Totes, que també ha aprovat el Pie.

5.
GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB
BURJASSOT PER A RETIRAR LA MENCIÓ HONORÍFICA D'ALCALDESSA PERPETUA A LA

MARE DE DÉU DE LA CABEZA. Expedient: 000019/2016-01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" D. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, amb DNI 48595798H, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb

Burjassot a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara de qué disposa l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic deis Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de
l'esmentat text reglamentan, presenten al Plenari per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent
moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En funció deis principis legáis que estabteix la Constitució respecte l'aconfessionalitat de l'Estat, i

del dret a la llibertat ideológica i religiosa en tot el territori estatal, la convivencia pacífica entre els
diferents religions i entre els diverses sensibilitats cap a aqüestes únicament pot quedar garantida
dones de la mes absoluta neutralitat en l'ámbit institucional, l'exercici de la llibertat religiosa, com a

dret fonamental, ha de protegir-se i promoure's, d'acord amb els principis constitucionals i dins del
marc de l'Estat, social i democrátic, de dret, establit per la nostra Llei fonamental.
L'Ajuntament com a element básic de l'Estat, en virtut de 1'anterior, i en compliment deis preceptes
legáis, i dones del mes absolut respecte a la Constitució Espanyola, ais tractats i conveniu

internacionals en materia de Drets Humans, i, especialment al que és disposa en l'art. 16, 3 del text
constitucional "Cap confessió no tindrá carácter estatal. Els poders públics tindran en compte els
creences religioses de la societat espanyola i mantindran els consegüents relacions de cooperado
amb l'Església Católica i els altres confessions"', no pot donar prioritat a cap confessió religiosa.
A tot l'estat espanyol, al voltant de 130 ajuntaments han donat distincions honorífiques a figures
católiques. Marededéus com a "alcaldesses perpetúes", Crists com a "alcaldes perpetus", així com

medalles i honors militars a figures eclesiástiques. Burjassot té el dubtós honor de ser un deis
ajuntaments que composen aquest llistat, ja que l'any 2002 la Mare de Déu de la Cabeza va ser
declarada com "alcaldessa perpetua" de Burjassot. Aquesta distinció s'anomena durant els festes i
altres actes, i té certa influencia a les publicacions i a alguns esdeveniments socials del municipi, i
a on la separado entre religiositat i administració pública no está molt ben definida.

Des de Totes amb Burjassot, pensem que no te sentit donar una distinció relacionada amb els
administracions publiques, com és un ajuntament i l'alcaldia, a una figura religiosa católica que,
amb tot el respecte a la religió i els creences personáis, no ha fet cap per nosaltres, i barrejar una
qüestió espiritual amb una administrativa va en contra de l'aconfessionalitat de l'Estat. A mes,
pensem que aquest nomenament no és representatiu deis creences de la gent, ja que segons
dades del CIS, mes del 25% deis persones és declaren no creients i atees, i a Burjassot contem
també amb uneixes 4.000 persones, aproximadament el 10%, que provenen d'altres cultures i que
potser tindran altres creences religioses. Per últim, pensem que seríosa un exercici de participado
democrática que aquesta distinció la puga tindre una persona que realment haja fet bones accions
per a Burjassot i que siga mereixedor d'aquest honor.

Per tant,

proposem al Pie Municipal de la Corporació local l'adopció deis següent

ACORDS:

Primer.- Retirar la distinció honorífica d'alcaldessa perpetua de l'Ajuntament de Burjassot a la Mare
de Déu de la Cabeza

Segon.- Utilitzar qualsevol deis EETS del Reglament Municipal de Participado Ciutadana per fer
participar a la dutadania de Burjassot a Chora de concedir la distinció honorífica d'alcalde perpetu o
alcaldessa perpetua en cas que es registre una proposta per concedir aquesta distinció.
Tercer.- Informar deis acords de la present moció al teixit associatiu de Burjassot i ais mitjans de
comunicado públics de l'Ajuntament de Burjassot, així com al próxim BIM"
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup Totes, Adrián Juste procedeix a explicar breument el contingut de la seua moció.
Peí grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que el seu grup considera que per a tractar

aquesta moció cal tindre dues coses claus en compte i son el context i el respecte. El context és
que des del seu grup es considera que aquests moments de crisi no és oportú algar polémiques

per a mesures que no teñen un gran calat en el veínat, i al contrari ara hauria de ser un moment
d'unitat popular i no generar divisió per aquests temes, no obstant vol demanar respecte, respecte
per ais creients i per ais no creients, perqué cal reconéixer que es viu en una cultura molt
influenciada peí cristianisme, pero ja que un deis valors que promulga és la separado entre
l'església i l'estat, i per tant per respecte a tot el món, es va a intentar complir el que diu el
cristianisme, separar les institucions de la religió, i encara que consideren que no és tema per a
tractar a hores d'ara, i aixi ho ha comunicat al company de TOTES, el seu grup votará a favor

Peí grup C'S, Tatiana Sanchis manifesta que vol felicitar el company de TOTES per i'éxit que ha
generat aquesta moció en el públic perqué no s'havia vist fa anys tants interés encara que siga per
a tindre-ho en contra. Que aquest tipus de debat sempre genera molt de soroll pero en la práctica
no teñen mes utilitat que la de crear confrontado com aquesta ocorrent. Que consideren que el fet
que la Mare de Déu de la Cabeza siga alcaldessa perpetua no ha generat grans beneficis pero
tampoc cap dany al poblé de Burjassot. Que ningú ha traslladat al seu grup el seu malestar per
aquesta figura i només veuen en la moció aqueix "tuf que critica tot el que fa olor de católic. Que
els agradaría saber si aquesta moció és fruit d'haver rebut moltes queixes, perqué fins fa poc el
portaveu de TOTES no sabia l'existéncia que la Mare de Déu de la Cabeza era alcaldessa
perpetua i fins llavors havia viscut tranquil. Que el seu grup no entrará en aquest tipus de debats i
votaran en contra de la moció.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta a la portaveu de CIUTADANS que s'alegra que haja canviat
el sentit del seu vot, que va ser abstenció, en la Comissió Informativa, en la qual només van votar a

favor COMPROMÍS, EU i TOTS i PSOE i PP van votar en contra, i anima ais companys que van

votar a favor a qué també canvien el sentit del seu vot. Que lamenta que es facen afirmacions com
la que Burjassot té el dubtós honor de ser un deis Ajuntaments que componen el llistat
d'Alcaldesses Perpetúes, perqué de dubtós res perqué va ser consensuat i votat a favor per tots els
grups polítics l'any 2002, encara que aquest tema ve des de l'any 1958. Que vol tranquillitzar el
públic i dir-los que hi ha uns 112 ajuntaments que han decidisc realitzar coses d'aquest tipus, per
exemple com a anécdota a Jaén es va anomenar en 2012 a la Mare de Déu del Cap filia adoptiva i
se li ha concedit una medalla d'or i allí EU va votar a favor. Que a mes al company de TOTS vol
manifestar-li que quant a distincions i honors el que importa és sumar voluntats i no dividir , i
espera que en el punt sobre l'aprovació de les festivitats locáis no voten en contra. Que el seu grup
demana respecte i que no es creuen problemes.
Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que reconeix que aquesta moció no és oportuna i que
el seu grup no l'haguera presentat, pero es van a mantindre amb el mateix vot que en la Comissió,
que va ser a favor. Que es debat sí la Mare de Déu del Cap ha de continuar tenint un títol civil
perqué les persones cristianes puguen manifestar-li el seu respecte, pero els títols civils son per a
civils i els títols religiosos per a religiosos Que teñen aqueixa tranquillitat que manifesta la portaveu
del PP perqué per pronunciar-se no vol dir que s'estiga calfant l'ambient i no per aixó es perd
respecte ni a la Mare de Déu ni a ningú i precisament per respecte a la Mare de Déu el seu grup
recolzará la moció, perqué remenar un títol religiós amb un civil és inoportú, perqué la Mare de Déu
no per ser Alcaldessa tindrá ni mes ni menys creients i ni mes ni menys respecte. Que la portaveu
del PP ha parlat de la figura de "fill adoptiu " i no és el mateix, perqué aquest no és un títol civil ni
exerceix autoritat, cosa que sí ho té el fet de ser Alcaldessa, que és el que planteja el company de
TOTS.
L'Alcalde manifesta que el seu grup mantindran el sentit del vot i votaran en contra de la moció,
pero és una llástima, perqué aquest debat és absolutament innecessari i inoportú i a mes, acó va
anar una moció que va presentar l'Alcalde de llavors José Luis Andrés Chavanias i que es va
aprovar per unanimitat per tots els grups politics en un pie l'any 2002, on el portaveu de llavors del
grup EU, Ricardo Sixto Esglésies va dir: "en representado del grup municipal EU, pera destacar el
fet que la Mare de Déu del Cap forma parí de la historia de Burjassot des de fa tres-cents anys,
commemorant-se ara el 75 aniversari de la seua coronado i el 50 aniversari del seu nomenament
com a Alcaldessa honoraria del Municipi. Tots aquests esdeveniments van tindre lloc abans que la
llibertat i la democracia presidiren la vida del nostre pais. Per aixó, ara, des de la pluralitat, recolza

l'homenatge que hui té lloc, així com a totes aquelles persones que des de les seues conviccions
religioses malitzen activitats d'ajuda i esperanga. Així mateix, manifesta el seu agraíment a quants
contríbueixen que Burjassot siga un poblé millor", i aqueixa és la seua forma de pensar, que
Burjassot siga un poblé plural, amb respecte i tolerancia ¡ acó s'ha mantingut sense cap problema
durant aquests anys per tota la poblado, perqué mai hi ha hagut cap queixa, per aixó demanaria,
fins i tot, que es retirara la moció.

Peí grup EUPV, D. José Alberto López manifesta per allusions a la portaveu del PP que estiga
tranquilla i no es preocupe. Que EU defén la cultura i les tradicions, no robaran el Nadal ni cap
festa ni tradició, al contrari, sap que están apostant per conservar-les i per impulsar-les per a
dinamitzar l'economia del nostre país i del nostre poblé. Que li han triat els veíns i veínes de
Burjassot i el que facen a Jaén no li incumbeix igual que a la portaveu del PP no li influirá el que
facen els seus companys del PP en altres llocs. Que insisteix a demanar respecte, per a creients,
no creients i sobretot per ais valors cristians que defén i representa la Mare de Déu i és el separar
les institucions de la religió. A l'Alcalde dir-li que ell no és Ricardo Sixto i que els partits evolucionen
i alguns involucionan, uns passen de "no a I'OTAN" a "OTAN si", altres passen de defendre els
treballadors a aprovar reformes laboráis i fins i tot alguns firmen contractes per a aprovar uns
pressupostos i ais pocs mesos els incompleixen, aixi que llicons poques.
Peí grup C'S, Tatiana Sanchis manifesta que simplement vol aclarir a la portaveu del PP que
efectivament han canviat el sentit del seu vot en Comissió, a favor, no és una decisió que hagen

pres en cinc minuts abans d'entra a aquesta sessió i no entén el per qué d'aqueixa puntualització.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta al company d'EU que el seu grup també demana respecte i
a mes tolerancia. Que vol ratificar el seu mes rotund no a aquesta moció i animar a la gent a
mantindre aquesta tradició, per aixó torna a demanar que no voten a favor de la mateixa i fins i tot,
tal com ha proposat l'alcalde, que la retiraren.

L'Alcalde manifesta ai portaveu d'EU que no pretén donar-li cap llicó, que simplement ha llegit una
acta de l'any 2002 en la que EU en aquell moment va manifestar aqueix suport igual que la resta
de grups polítics i que haguera sigut molt positiu que aixó s'haguera produít ara i insisteix en la
inoportunitat d'aquesta moció.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per catorze vots a favor (8 PSOE, 4 PP i 2 S), i sis vots en
contra (3 Compromís, 2 EUPV i 1 Totes), ACORDA, aprovar el dictamen desfavorable de la
Comissió Informativa de Govemació de 23 de juny del 2016 i per tant rebutjar la moció del grup
municipal de Totes anteriorment transcrita.

6.

GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE

TRANSPARENCIA I ESTAT D'EXECUCIÓ

DE LES MOCIONS APROVADES PEL PLE.

Expedient: 000020/2016-01

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

" 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
Quan presentem una moció en qualitat de representants deis ciutadans, no estem mes que fent
arribar a les institucions publiques, les inquietuds i necessitats deis nostres veíns, sent, per tant, un
nexe d'unió entre la societat civil i les administracions.

Des del grup municipal de Ciutadans Burjassot, aixi com des de la resta de formacions polltiques,
s'han presentat al llarg d'aquest any, com és habitual, diferents mocions que busquen la millora de
la qualitat de vida deis veíns del municipi.

Moltes d'aquestes mocions han sigut aprovades en el Pie de la corporació, per majoria o fins i tot
per unanimitat, pero algunes vegades hem com provat que el desenvolupament de la mateixa no ha
sigut tan rápid com s'esperava o ni tan sois s'ha posat en práctica encara.

La realitat actual ens mostra com en certes ocasions, les mocions aprovades, es queden en bones
intencions, pero no son dutes a lerme per qüestions económiques o d'una altra índole, la qual cosa
suposa una verdadera frustrado per a molts deis nostres veíns i per al treball deis grups
municipals.

Davall aquesta realitat, en Ciutadans entenem les mocions aprovades com una obligació real, la
qual ha de ser duta a terme en un termini prudencial, d'acord amb la urgencia i necessitat les
mateixes, conscients de les priorítats, pero sense oblidar l'objectiu final que és la seua posada en
marxa.

Hem de ser responsables i aconseguir materialitzar el seu compliment, el contrari suposa un greu
dany cap a la confianca deis que representem.

Si al contrari, aquest incompliment está justificat per la impossibilitat material de la seua execució o
simplement hi ha un retard sobrevingut, els ciutadans, almenys, deuen tindre tot el dret a ser
informats de les causes de la seua no execució.
Amb aquesta moció, el grup municipal de Ciutadans Burjassot vol posar en marxa un mig de
seguiment i informado continua sobre els acords plenaris aprovats i el grau d'execució deis
mateixos.
Per tot alió que s'ha exposat, el grup municipal de Ciudadanos - C'S Burjassot sol-licita al
Pie l'adopció del següent ACORD.
Primer.- Creado d'un enllac dar, visible i directe en la página principal de la web de l'Ajuntament

de Burjassot, denominat "Mocions".
Segon.- L'obligació que les mocions de competencia municipal i plenária, aprovades peí pie de la
corporació, siguen incloses en un termini maxim d'un mes des de la seua aprovació, en l'apartat
creat a este efecte en la web de l'Ajuntament de Burjassot.
Tercer.- Les mocions de competencia municipal i plenária aprovades hauran de ser publicades
amb el seu text integre, sense alteracions, assenyalant el grup o grups munidpals proponents, el
resultat de la votado i el seu estat d'execució (executada - no executada).

Quart- Donar compte de la present moció al teixit associatiu, aixi com en el próxim butlleti
municipal o en qualsevol deis mitjans de comunicado públics."
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:
Peí grup C'S, Tatiana Sanchis exposa breument el contingut de la seua moció.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup votará a favor perqué aquesta moció va
en la seua mateixa linia, que ja va presentar una moció per a crear un Consell de transparencia i
ara aquesta moció d'alguna manera la complementa.
Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que l'equip de govern está d'acord amb el fons i la
forma de la moció i simplement aclarír que no hi ha mocions que es facen i altres que no perqué no

es vulga, la qual cosa passa és que hi ha mocions que teñen un fons l'execució del qual és molt
rápida i una altra que teñen un procés moltissim mes llarg i per tant mes lent, no és qüestió de

voluntat política perqué les mocions son vinculants. Que a títol informatiu, s'ha canviat el
procediment i ara les mocions, quan s'aproven, ja teñen tots els informes previs, cosa que no

ocorría abans. Que fins i tot es pot ampliar la forma en qué es plantegen les comunicacions, afegint
un link en el portal de transparencia i es podría valorar, fins i tot, fer-ho a través de la nova APP,
sempre que no es polititze.

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 23 de juny del 2016.

7.

GOVERNACIÓ- SOL-LICITUD DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMÍA

SOCIAL I EMPRENEDORIA DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERQ I TREBALL D'ACORD PLENARI PROPOSANT LES DUES
FESTIVITATS LOCALS PER A L'ANY 2017. Expedient: 000140/2016-01.02.02

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

" Vist l'escrit rebut peí Servei Territorial de Treball, Economía Social i Emprenedoria de la
Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerc i Treball, d'entrada en aquest
Ajuntament al núm. de Registre 10239, de data 10 de juny del 2016, relatiu a sol-licitud de
determinado per part d'aquest Ajuntament de les dues festivitats locáis amb carácter retribuít i no
recuperables per a l'any 2017.
Aquest Regidor eleva al Pie de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Governació, la següent proposta d'ACORD:

Primer- Assenyalar com a festivitats locáis, amb carácter retribuít i no recuperable per a l'any
2017, les que a continuado sindica:
1. Dia 16 d'agost, Festivitat de Sant Roe
Dia 30 de setembre, Festivitat de la Mare de Déu de la Cabeza

Segon- Remeta's certificado d'aquest acord al Servei Territorial de Treball, Economía Social i
Empenedoria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerc i Treball de
Valencia"

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per unanimítat, ACORDA, aprovar en els seus propis
termes la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comíssió Informativa de
Governació de 23 de juny del 2016.

HISENDA

1.

RENDES I EXACCIONS- DESAFECTACIÓ DE ROMANENT AFECTATS. DESTÍ:

CÁRREGA FINANCERA 2016. Expedient: 000004/2016-07.02.02

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

" Vista la memoria proposada d'aquesta Alcaldía de data 20 de juny del 2016.

Vist l'informe d'íntervenció núm.471/2015. Expedient 000070/2015-07 del pressupost
prorrogat 2016 en el que es detalla la necessitat donar cobertura a les despeses financeres
de l'exercici 2016 ates que no és prou amb els ajustes a Talca del pressupost prorrogat.

Vist que la modificado pressupostária, expedient núm.000015/2016-07.02.01, en el que es
dona cobertura a les despeses financeres de l'exercici 2016 fins al mes d'octubre.

Vist l'annex de cálcul de la cárrega financera per a l'exercici 2016 i considerant que en el
mes de novembre hi ha un venciment sense cobertura pressupostária d'import 150.577,83€
Vist que en el pressupost de Despeses de l'exercici 2016, actualment prorrogat no figuren
les dites quantitats i davant de la necessitat cobrir tal despesa.

Vist Tinforme de la Intervenció Municipal núm. 238/2016 de data 20 de juny del 2016.
Considerant el que disposen els artides 47 i 48 del R.D. 500/90, estableixen que podran ser
¡ncorporats ais corresponents crédits deis pressupostos de despeses de l'exercici immediat
següent, els romanents de crédit no utilitzats constituTts pels saldos de crédits definitius no afectats
el compliment d'obligacions reconegudes. No serán ¡ncorporables els crédits declarats no
disponibles ni els romanents de crédits ja incorporats 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 liquide de Tresoreria
b) Nous o majors ¡ngressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost.

En el supósit de crédits que emparen projectes financers amb ingressos afectats, la incorporado
será obligatoria durant successius exercicis, llevat que es desistisca totalment o parcialment de
l'execució del gasto.

Amb carácter general la liquidado, del pressupost precedirá a la incorporado de romanents. No
obstant la dita modificado podrá aprovar-se abans de la liquidado 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 adquiríts en exercicis anteriors.
Considerant el que disposa l'article 180 del RDL 2/2004 de 5 de marc 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 finangats mitjangant 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 produTra un romanent en Cobra inicialment
prevista, o no es realitzara, totalment o parcialment, es podran destinar els fons del préstec
a qualsevol altra inversió, respectant la vinculació existent (grup de programa i capitel). Per
a aixó, es requerirá acord de la Junta de Govern Local. En el cas que la inversió a realitzar
no s'incloguera dins deis mencionáis nivells de vinculació (grup de programa i capítol),

l'acord correspondrá al Pie de la Corporació."
Vistos els següents projectes amb financament afectat:

SITUACIÓ PROJECTES A 17/06/16

I

COD.

I

ÑOM

I TOTAL DESV. I

2008ISM1210
03

ENLLUMENAT IINSTAL.

ELÉCTRIQUES

2008ISM4320

REMODELACIÓ MERCAT

22

MUNICIPAL

32.293,91
4.659,42

TOTAL 2008
2009ISM4320
49

36.953,33

MILLORA DE LA MOBIL(PL. DELS
FURS

252,36

2009ISM4520
PISTES POLIESPORTIVES

46

6.454.13

TOTAL 2009

6.706,49

2010ISM3420

INSTAL. ESPORT. ENERGÍA

12

RENOVABLE

2010ISM3210
24

MOBILIARI ESCOLETA I. LA

100.000.00

CATÓLICA

6.918.01

TOTAL 2010

106.918,02

150.577,83

Per tot aixó, propose al Pie, previ dictamen de la Comissio Informativa d'Hisenda, l'adopció
de I'ACORD següent:
Primer.- Aprovar la desafectado de la despesa deis projectes següents:

PARTIDA
920 63000

4312 62200

NÜM.

PROJECTE

RC

2008ISM121003 ENLLUMENAT I INSTAL

814

ELÉCTRIQUES

2008ISM432022 REMODELACIÓ MERCAT

7801

MUNICIPAL

IMPORT
32.293,91 €

4.659,42 €

151 61000

2009ISM43204 MILLORA DE LA MOBIL.(PLDELS
FURS

766

252,36 €

342 62900

2009ISM452046 PISTES POLIESPORTIVES

802

6.454,13 €

800

6.918,01 €

804

100.000 €

323 62500
342 63200

2010ISM321024 MOBILIARI ESCOLETA I. LA

CATÓLICA

2010ISM342012
RENOVABLE

INSTAL ESPORT. ENERGÍA

Total General

150.577,83 €

Segon.- Aprovar l'afectació de la despesa de CENT CINQUANTA MIL CINC-CENTS
SETANTA-SET EUROS AMB HUITANTA-TRES CENTS (150.577,83 €) a la partida 011 91310

Amortització ICO BANKIA per a la cobertura de les despeses financeres necessáries de
l'exercici 2016.

Tercer.- Modificar la Incorporado de Romanents número núm. 00002/2016-07.02.01

en els

següents termes.
DESPESES

PARTIDA

DENOMINACIO

011 91310

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO

ROMANENT A MODIFICAR
150.577,83 €

Import de la modificació: CENT CINQUANTA MIL CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB
HUITANTA-TRES CENTS (150.577,83 €).

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 ¡nteressats. Si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat
reclamacions s'entendrá aprovada definitivament.

Cinqué- Publicar l'aprovació definitiva en el Butlleti 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 el que es proposa és una modificado pressupostária
per a pagar un deute amb Bankia, és a dir es va a utilitzar els diners d'unes partides que no s'ha
utilitzat per a fer front a aquesta despesa. Que son despeses que no s'ajusten a la realitat i tot
perqué no s'ha aprovat el pressupost per a enguany i per aixó el seu grup votará en contra, perqué
és símptoma d'una mala gestió i una manera opaca d'administrar l'Ajuntament.
Peí grup C'S, Tatiana Sanchis insisteix en el fet que aquest equip de govern ha de fer ja els

deures perqué és inadmissible que l'acord entre PSOE i COMPROMlS no servisca per a res i el
mes tríst és que ja s'hauria d'estar treballant per al pressupost de 2017. Que aquest acord busca
reservar un diners per a fer front al novembre, al venciment d'una quota d'un préstec i acó li genera
molta preocupado i algunes preguntes no haurá pressuposat fins llavors? es va a continuar
treballant amb pegats i modificacions pressupostáries continúes pie després de pie? com es va a
reconduir la malparada situado económica, el déficit d'un milió d'euros en 2015 si no son capacos
d'ajuntar-se per a elaborar els comptes? Que aquesta situado és delicada, facen el seu treball i no
saturen els técnics amb tasques extres que els corresponen a vostés. Que el seu grup no donará
suport la moció, canviant així el sentit del seu vot en Comissió Informativa, la qual cosa comunica a
la companya del PP.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que és responsabilitat de l'equip de govern aprovar un
pressupost i no funcionar amb pegats. Que el seu grup votará en contra perqué considera que
s'intenta efectuar un pagament amb un diners que estava destinat a inversions de 2015, que no
s'han fet, com comprar mobiliari per a l'escoleta del carrer d'lsabel la Católica, inversions en la
placa deis Furs, en el mercat o en energía renovable en les installacions esportives, i no entenen
aquests estratagemes. Que a mes s'ha de pagar al novembre i s'ha portat a aquesta pie per a
aprovar-ho, no pensen aprovar el pressupost abans?
Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta que efectivament en tots els plens s'ha de recordar a l'equip
de govern quan van a aprovar-se els pressupostos. Que no hi ha estratagemes i no li agrada
confondre a ningú, acó és una ferramenta legal que es posa al servei de qualsevol administrado.
Que acó no significa que no vagen a estar abans els pressupostos pero fa falta fe en l'equip de

govern perqué está fent els seus deures i si pot ser estaran abans de les vacacions.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que precisament fe en el regidor d'Hisenda el seu grup no
té. Que cal ser responsable i treballar perqué acó perjudica el poblé, aquesta resposta ja Testan
sentint fa mesos i ja pareix conya, per aixó demana que no tinguen por al PP, que s'ofereixen
perqué se'ls plantegen propostes i que están disposats a tirar endavant el pressupost com siga.
Peí grup PSOE, José Ruiz manifesta a la portaveu del PP que de conya res, l'equip de govern
está treballant amb les ferramentes legáis i el que no s'haja explicat amb vehemencia, no vol dir
que no treballe amb seriositat ni que la portaveu del PP haja de donar-li llicons de com fer-ho. Que
la labor de la portaveu del PP és la de fiscalitzar i no li fa falta, i per tant rebutja el seu oferíment

perqué al PSOE i a COMPROMÍS no els fa falta la concurrencia del PP per a aprovar uns
pressupostos en aquest Ajuntament.

L'Alcalde vol manifestar que sobre el que ha dit el portaveu del PSOE, aqueixos estratagemes a
qué es refereix la portaveu del PP, son en definitiva les ferramentes que permeten que la
ciutadania no tinga cap problema, perqué no és cert que els perjudique i s'ha utilitzat aquesta
ferramenta quan s'ha hagut de fer alguna modificado en el sentit que siga. Que si no s'estiguera en
una situado de crisi probablement les coses serien mes senzilles perqué no sois en qüestió de
posar-se d'acord dos partit polítics sino també és una qüestió que el pressupost no pot ser mes
elevat del que és, les coses están mes cares i aquest equip de govern treballa fonamentalment per
a les persones i per ais Servéis Socials i en aqueixa línia és on s'ha de fer els esforcos económics.

Que s'és conscient que les inversions son necessáries, pero ara Diputado pregunta ais
ajuntaments en qué volen gastar els diners i per aixó poden alliberar alguns diners pressupostats
per a alguna, que estava retingut. Que acó no és conya, és quelcom molt serios s'utilitzen les
ferramentes que están a l'abast i per aixó és tan dificultes aprovar un pressupost.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per onze vots a favor (8 PSOE, i 3 Compromís) i nou vots
en contra (4 PP. 2 S, 2 EUPV i 1 Totes), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa d'Hisenda de 23 de
junydel 2016.

2.

RENDES

MITJANgANT

I

EXACCIONS-

CREDET

PROPOSADA

EXTRAORDINARI

FINANQAT

MODIFICACIÓ
AMB

BAIXA

PRESSUPOSTÁRIA

PER

ANULLACIÓ.

Expedient: 000010/2016-07.02.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcríu:
" Vista la proposta presentada peí Regidor de Festes de data 4 de maig del 2016.
Vista la memória-proposta d'aquesta Alcaldía sobre inici expedient de crédit extraordinari en
les aplicacions pressupostáries següents, per un import de set mil quatre-cents euros
APLICACIO

DENOMINACIÓ

PRESSUPOSTÁRIA

338 22601

IMPORT

Concurs pirotecnia: participació
Concurs pirotecnia: premis

338 48902

6.000,00 €

1.400,00 €

TOTAL

Finangant

7.400,00 €

aquesta

modificado

mitjangant

baixa

de

crédit

en

la

següent

aplicació

pressupostária del pressupost municipal vigent:
APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

DENOMINACIÓ

IMPORT

Comissions i interessos comptes

011 35900

bancarís

TOTAL

7.400,00 €
7.400,00 €

Vist l'informe emés per la Intervenció Municipal núm. 229/2016 de data 13 de juny del 2016,
que

figura

en

l'expedient,

sobre

la

possibilitat

pressupostária mitjangant baixa de crédit en
pressupost municipal vigent:
APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

011 3S900
TOTAL

de

financar

DENOMINACIÓ
Comissions i interessos comptes
bancaris

aquesta

modificado

la següent aplicació pressupostária del

IMPORT
7.400,00 €

7.400,00 €

Considerant el que disposen els articles 177 i 169 del RDL 2/2004, de 5 de mar?, peí que aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis en qué es regulen els trámits a seguir per a
aprovació d'aquest expedient.

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

Primer.-_Aprovar inicialment l'expedient de modificado pressupostária
extraordinarí núm. 000010/2016-07.02.02 en les aplicacions pressupostáries:
APLICACIO

DENOMINACIÓ

338 22601

Concurs pirotecnia: participació

338 48902

Concurs pirotecnia: premis

PRESSUPOSTÁRIA

crédit

IMPORT

6.000,00 €
1.400,00 €

7.400,00 €

TOTAL
Financant

per

aquesta

modificado

mitjancant

baixa

de

crédit

en

la

següent

aplicació

pressupostária del pressupost municipal vigent:

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

011 35900

DENOMINACIÓ
Comissions i interessos comptes

bancaries

TOTAL

IMPORT
7.400,00 €
7.400,00 €

Segon.- Sotmetre a informació pública l'expedient, mitjancant anunci publicat en el Butlleti Oficial
de la Provincial, durant un termini de quinze dies hábils a fi que puguen presentar-se contra el

mateix les reclamacions que s'estimen pertinents pels interessats. Si durant l'esmentat termini no
s'hagueren presentat reclamacions s'entendrá aprovada definitivament.
Tercer.- Publicar l'aprovació definitiva en el Butlleti Oficial de la Provincia, resumit a nivell de

capítols.
Quart.- Una vegada haja entrat en vigor la modificado pressupostária, procedir a comptabilitzar-la
en el Pressupost de l'exercici 2016"

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:
Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que en aquest punt es fa una cosa semblant que en
l'anteríor, es modifica una partida per a pagar 7.400 euros per un concurs de pirotecnia en les

festes patronals i des del seu grup es va a mantindre el vot en contra perqué consideren que
aquesta no és la manera mes adequada d'adquirir aquest servei ni que la situació siga la mes
idónia per a gastar aqueix diners en focs artificiáis ni que gestionar aixi el pagament siga la forma
mes transparent de fer-ho.
Peí grup C'S, Tatiana Sanchis manifesta que en la mateixa línia que en el punt anterior, el seu
grup votará en contra perqué considera que els diners del poblé está per a pagar ais proveídors a
temps, per a ajudar ais que mes ho necessiten i per a reduir el deute que es té per a fer concursos
de castells.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que está ciar que es porta molts anys fent aquest concurs
de pirotecnia i en príncipi el seu grup no está en contra d'acó, pero resulta que enguany costa mil
euros mes del que es va pressupostar i com no hi ha pressuposat cal fer una modificado
pressupostária i el PP no está d'acord amb la utilització d'aquestes ferramentes, en qué no está
d'acord l'equip de govern? per qué es passa per Junta de Govern, s'aprova aquesta despesa i ara
ací es fa aquesta modificado pressupostária posterior?

Peí grup PSOE, Manuel Pérez manifesta que está ciar que cada partit té diferents punts de vista
perqué l'import per al concurs pirotécnic és el mateix des de fa cinc anys, la qual cosa ocorre és
que s'ha passat 6000 euros del Capítol 4 "subvencions" al Capítol 2 "festes" perqué al no estar
aprovat el pressupost no es podía tocar i perqué s'aprovaren les Bases en Junta de Govern havia
de constar una partida, pero al voltant del mes d'octubre es tornará a passar una altra vegada al
Capítol 4. Que aquesta és una de les activitats, dins de les festes patronals que la gent mes
gaudeix i assisteix.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que no ha dit que s'haja incrementat el gasto, la qual
cosa ha criticat en la forma de gestionar-ho. Que está a favor de les festes i que es facen focs
artificiáis pero qüestiona la manera i la quantitat i totes les mobilitzacions per a modificar partides.
Peí grup PP, Antonio Mir manifesta al Regidor de Festes, Manuel Pérez, que vol puntualitzar que
en la partida 338.22.601 del pressupost de 2015, la quantitat pressupostada és de zero euros i en la
partida 338.48.902 "concurs pirotecnia" pressupostat 6.400 euros i gastats 7.400, o siga hi ha
dotado, pero es gasten mes.
Peí grup PSOE, D. José Ruiz manifesta que el Regidor de Festes ho ha explicat clarament i al
company de TOTS li vol dir que no és qüestió de transparencia com sempre diu, sino d'entendre-ho
o de preguntar per a estar ben informat.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per onze vots a favor (8 PSOE, i 3 Compromís) i nou vots
en contra (4 PP, 2 S, 2 EUPV i 1 Totes), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissio Informativa d'Hisenda de 23 de
juny del 2016.

3.

RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE

GOVERN LOCAL SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ ORDENANCA REGULADORA
DEL PREU PÚBLIC DE LES PISCINES COBERTA I DESCOBERTA MUNICIPALS DE
BURJASSOT. Expedient: 000025/2016-05

Vista la proposta del Delegat de PÁrea que a continuado es transcriu:

" Vist l'acord de la Junta de Govern d'aquesta Corporació, en sessió ORDINARIA celebrada el dia

6 de juny del 2016 adopte, entre altres el següent acord, que queda transcrit en extracte diu:

RENDES I EXACCIONS - PROPOSADA MODIFICACIÓ ORDENANCA REGULADORA
DEL PREU PÚBLIC DE LES PISCINES COBERTA I DESCOBERTA MUNICIPALS DE
BURJASSOT. Expedient: 000025/2016-05

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

del preu públic Piscina

Coberta

Municipal de Burjassot

publicada en el Butlleti Oficial de la Provincia núm. 310 de data 30 de desembre del 2004 i
les seues modificacions:

-

BOP NÚM. 116 (18 de maig del 2005)
BOP NÚM. 154 (1 de julio! del 2005)

BOP NÚM. 302 (21 de desembre del 2005)
BOP NÚM. 302 (20 de desembre del 2006)
BOP NÚM. 237 (4 d'octubre del 2012).

Vista la proposta de modificado deis preus públics de la Piscina Coberta presentada peí
Regidor d'Esports.

Vist ¡'informe tecnicoeconómic per a la determinado del preu públic del servei públic
de piscina d'estiu, aixi com els cursos de natació de data 5 de maig del 2016.
Vist ¡'informe emés per la Intervenció Municipal núm. 170/2016 de data 12 de maig del
2016.

Vist l'acord de Pie de data 25 de juny del 2013 peí qual es delega en la Junta de Govern
Local l'establiment i modificado deis preus públics, adonant-se posteríorment al Pie deis
acords que s'adopten.

Considerant el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaría.

Considerant el que disposen els articles 41 a 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locáis que regulen el concepte, contingut, establiment o modificado deis
preus públics.

Considerant el que disposen els articles 49, 70.2 i 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases de Régim Local que regulen el procediment i la competencia per a
l'aprovació de les Ordenances no fiscals.

Per tot aixó, s'eleva a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda l'adopció de I'ACORD següent:
Primer.-Modificar el número 2 de l'apartat 3 de l'article 2 de l'ordenanga reguladora del
preu públic de les piscines coberta i descoberta municipals de Burjassot amb la redacció
següent:

2. PISCINA D'ESTIU
Entrada normal

2,30 €

Abonament normal 10

17,00 €

Abonament normal 20

28,00 €

Entrada reduída
Abonament reduít 10

1,70 €
12,00 €

Abonament reduít 20

19,00 €

Passe temporada

70,00 €

Passe temporada reduít

60,00 €

La present modificado entraré en vigor l'endemá de la publicado en el Butlletí Oficial de la
Provincia de l'aprovació definitiva.
Segon- Modificar el número 3 a l'apartat 3 de l'article 2 de l'ordenanga reguladora del preu
públic de les pisdnes coberta i descoberta municipals de Burjassot amb la redacció
següent:

3. CURSOS DE NATACIO SEGONS EDAT
Xiquets de 3 a 14 anys

19,00 €

Jubilats / Pensionistas

19,00 €

A partir de 15 anys

28,00 €

La present modificado entrará en vigor l'endemá de la publicado en el Butlletí Oficial de la
Provincia de l'aprovació definitiva.

Tercer- Afegir un número 4 a l'apartat 3 de l'article 2 de l'ordenanga reguladora del preu
públic de les piscines coberta i descoberta municipals de Burjassot amb la redacció
següent:

4. APUCACIÓ DE TARIFES REDUÍDES ALS SEGÜENTS
COLLECTIUS
- Menors de 14 anys

- Jubiláis i pensionistes
- Famllies nombroses

- Discapacitats superiors al 33 %
La present modificado entrará en vigor l'endemá de la publicado en el Butlletí Oficial de la
Provincia de l'aprovació definitiva.
Quart- Sotmetre el present acord a informado pública i audiencia ais interessats per un
termini de trenta dies per a la presentado de reclamacions i suggeriments, mitjangant la
seua publicado en el Butlletí Oficial de la Provincia, en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i
en un diarí deis de major difusió de la provincia. Finalitzat el periodo d'exposició pública es

resoldran les reclamacions que s'hagueren presentat i s'aprovara la redacció definitiva de
l'ordenanca, la seua derogado o les modificacions a qué es referísca l'acord provisional. En
el cas que no s'haguera presentat cap reclamado o suggeriment s'entendrá definitivament
adoptat l'acord fins llavors provisional, sense necessitat acord plenarí.

Cinqué- Publicar l'aprovació definitiva i el text Integre de l'Ordenanga en el Butlletí Oficial
de la Provincia.
Sisé.' Donar compte del present acord al Pie Municipal.
La Junta de Govern Local, sense deliberado ACORDA aprovar amb l'abstenció de Tatiana
SANCHIS ROMEU (S) la proposta anteriorment transcrita en els seus propis termes"
El Pie se'n considera assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada
per la Comissió Informativa d'Hisenda de 23 de juny del 2016.

IGUALTAT I DESENVOLUPAMENT LOCAL

4.

PROMOCIÓ ECONÓMICA- PROPOSTA CONSELL AGRARI DE BURJASSOT PER A

SUBVENCIONAR L'IBI. Expedient: 000006/2016-05.OFICSOST

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
"Basant-nos en les dades de l'equip técnic d'AVA ASAJA, les temperatures anormalment altes que
están caracteritzant el desenvolupament d'aquest hivern han disparat els costos de producció en el
regadiu valencia ftns al punt que els agrícultors acumulen, fins al moment, un sobrecost de 6
milions d'euros respecte a un any considerat normal a causa deis regs addicionals que han hagut

de dur a terme per poder salvar les collites.
La necessitat de contrarestar els nocius efectes que la calor imperant está tenint sobre la natural
evolució deis cultius ha obligat els regants a incrementar l'ús d'aigua en mes de 40 hectómetres
cúbics durant els dos últims mesos. De mitjana, i prenent com a referencia una parcella de cítrics
d'una hectárea, s'ha passat d'efectuar una hora de reg setmanal -que seria la freqüéncia habitual
en qualsevol hivern que no fos climáticament tan anómal com Tactual- a haver de regar al almenys
cinc ñores setmanals, és a dir, cinc vegades mes, amb el consegüent augment deis costos que han
d'afrontar els regants, un augment que, tal com ja s'ha apuntat, s'ha disparat fins arribar a la xifra
de 6 milions d'euros complementaris en concepte d'aigua i electrícitat.
Aqüestes circumstáncies, motivades per factors climátics excepcionals, s'han de teñir molt en
compte i degudament valorades peí Govern a Chora d'aplicar algún alleujament de tipus fiscal ais

agricultors afectats en la propera declarado de la renda, de la mateixa manera que s'apliquen
millores fiscals amb motiu de fenómens com la pedra, les ¡nundacions o la sequera. Demanem,

igualment, la implicado de la Generalitat, que hauria de posar en marxa mesures de suport ais
agricultors.

Per tot aixó, proposa al Plenari següent ACORD :
Primer.- Que l'Ajuntament de Burjassot sol-licite a la Generalitat que destine fons de la partida de
contingencia deis PGV a alleujar la cárrega impositiva deis agricultors subvencionant la totalitat de
I'IBI agrari que aquests paguen ais ajuntaments.

Segon.- Que es done trasllat del present acord a la Generalitat Valenciana.

Tercer.- Que es done trasllat del present acord a les Corts Valencianes"

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

Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que en aquesta legislatura ha pogut crear el Consell

Agrari dins d'Área de Medi Ambient de qué és Regidor. Que per mitjá del Regidor del PP, Vicente

Valero, representant en aquest Consell, es va presentar una proposta per al seu estudi on es
demanava que aquest Ajuntament sol-licitara a la Generalitat que destinara fons de la seua partida

de contingencia deis pressupostos a fi d'alleugerir la cárrega impositiva del sector agrícola,
subvencionant la totalitat de I'IBI agrari i que sorgeix a conseqüéncia de la necessitat que té el
camp valencia com a conseqüéncia de la falta d'aigua. Dita proposada es va passar a tots els
representants presents en el Consell Agrari i després de dues reunions de mateix i d'haver-la
debatut, el Consell va decidir aprovar-la per unanimitat i conseqüentment es porta ací per a
sotmetre-la a votado, esperant que es recolze.
Peí grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que com no podia ser d'una altra forma el seu
grup donará suport la proposta perqué entén que l'exercici de l'agricultura és d'un gran valor en la
seua doble accepció, admirado peí valor de la gent que es dedica a l'agricultura i el valor
patrimonial amb qué per sort es pot comptar a Burjassot. Que l'horta ha de ser viva per a generar
valor económic i aprofitar-la perqué les noves generadons coneguen el patrimoni de Burjassot i de
Valencia i també generar activitats turístiques i de respecte a la naturalesa.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup votará a favor ja que és una moció que va
redactar el PP, pero en compte de portar-ho a pie han considerat que era mes convenient, ja que
s'acabava de constituir el Consell Agrari Municipal també a proposta del PP, que es portara allí la

moció perqué pogueren debatre-la. Una vegada aprovada en aquest Consell, és el president del

mateix, el regidor de COMPROMÍS, Emili Altur, qui la porta a aquest Pie. Que el PP está convencut
que el sector agrícola pot generar molts llocs de treball perqué és possible que si es formen les
noves generadons poden prendre el relleu deis seus predecessors. Que entenen que és molt
important per al sector agrícola que I'IBI no siga una cárrega i per aixó és peí que es presenta
aquesta moció que espera que siga abonada per tots els grups.
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
d'Hisenda de 23 de juny del 2016.

PROMOCIÓ ECONÓMICA
5.

PROMOCIÓ ECONÓMICA- TRASLLAT MERCAT MUNICIPAL EXTRAORDINARI DELS

DIMECRES. Expedient: 000030/2016-05.COMERQ

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Aquest assumpte, quan es va convocar l'orde del dia d'aquest Pie, no havia sigut préviament
dictaminat per la corresponent Comissió Informativa, per aixó, de conformitat amb el que establix
l'article 97.2 i 82.3 del RD 2068/11086, de 28 de novembre peí qual s'aprova el ROF, el Pie abans
d'entrar a debatre sobre el mateix, per tretze vots a favor (8 PSOE 3 Compromís i 2 C'S) i set
abstencions (4 PP, 2 EUPV i 1 Totes) va ratificar la seua inclusió en l'orde del dia.
Vist el Decret d'Alcaldia número 2016001610 de 24 de Juny del 2016, de data 24 de juny del 2016
sobre trasllat d'ubicació del Mercat Extraordinari Municipal deis dimecres.
Per tot el que antecedeix s'eleva al Pie Municipal la següent proposta d'ACORD:
Ratificar el Decret d'alcaldia dalt mencionat, el text del qual literalment es transcriu:
Decret. 2016001610
Data: 24 de juny del 2016

Expedient/Expedient: PROMOCIÓ ECONÓMICA - 000030/2016-05.COMERC

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut deis
atribucions conferídes en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora deis Bases
de Régim Local, i la resta de disposicions que la complementen i despleguen.
Vista l'Ordenanga Municipal reguladora de la venda no sedentaria, que en l'article 7 relatiu
a la implantado, modificado, trasllat, supressió o suspensió de mercats de venda no
sedentaria, en el seu apartat 1 "La creado, modificado, supressió o trasllat de mercats
periódics de venda no sedentaria haurá de ser adoptada peí Pie Municipal, oi't el Consell
Local de Comerg, o si no n'hi ha les associacions de comerciants i de consumidors de
Burjassot"
Vista la necessitat del trasllat del Mercat Extraordinari deis dimecres a l'emplagament en
els carrers de Jorge Juan, Baltasar Mallent, Mestre Mallach, Mártirs de la Llibertat, Jaume I
i les places d'Emilio Castelar i de Sequera.
Vist ¡'informe de la Policía Local de 10 de Juny del 2016, referit al canvi d'ubicació en els
carrers assenyalats.
Vista l'acta del Consell Local de Comerg de 23 de Juny del 2016, referit al canvi d'ubicació
Vist l'informe del Cap del Negociat de Promoció económica de 23 de Juny del 2016.
Per tot aixó RESOLC:
Primer.- Traslladar ais carrers de Jorge Juan, Baltasar Mallent, Mestre Mallach, Mártirs de
la Llibertat, Jaume I i les places dEmilio Castelar i de Sequer, el Mercat Extraordinari deis

dimecres a partir del 29 de juny del 2016.
Segon.- Comunicar ais
d'ubicació.

venedors del Mercat Extraordinari deis

dimecres

el canvi

Tercer.- Comunicar la present Resolució al Conserge del Mercat Municipal i a la Policía
Local.

Quart.- Ratificar aquest Decret en el Pie Municipal conforme al que disposa l'Ordenanga
Municipal de venda no sedentaria"
Obert el torn d'intervencións es van produir les següents:

Peí grup Compromís, Roe Senent manifesta que en el passat pie de maig es va aprovar la
modificado de l'Ordenanca Reguladora de la venda no sedentaria, en el sentit que en l'article 7 es
diu que qualsevol canvi d'ubicació del mercat ambulant ha de passar per pie per a la seua
aprovació, i ara será per la Junta de Govern Local. Que com encara no está en vigor l'Ordenanca i

está planificat que demá 29 de juny, el mercat ambulant municipal es trasllade a 1'anteríor
recorregut, és peí que es porta a aquest Pie un decret d'Alcaldia per a ratificar-ho.
Peí grup C'S, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup considera una bona mesura tornar al
recorregut anterior del mercat ambulant municipal perqué creuen que pot revitalitzar la zona del
centre de Burjassot, abandonat els últims anys des del seu trasllat, aixi que votaran a favor.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que al seu grup li haguera agradat que aquest procediment

haguera sigut mes transparent i no s'haguera hagut de fer mitjancant un decret. Que el PP sempre
ha deixat clara la seua postura quant al mercat i mercat ambulant municipal, i és que está a favor
del mercat, en la ubicado de tota la vida i de revitalitzar el seu eix, el carrer de Jorge Juan. Que ara
hi ha un problema i és que les persones que venen en el mercat no volen estar on es va decidir per
majoria en una enquesta, perqué es va votar amb unes circumstáncia i ara han canviat, ja que no
és lógic que se separe el mercat del mercat ambulant perqué sempre han anat junts i així es
perjudiquen les vendes en el mercat.

Peí grup Compromís, Roe Senent manifesta que está convencut que si governara el PP
probablement prendria altres decisions pero aquest equip de govern davant de situacions
complexes presa decisions, perqué el poblé i l'economia no es pot parar.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que teñen molt ciar que l'equip de govern haja de prendre

decisions pero el que crítica que les prenguen manipulant a l'opinió pública perqué no es pot fer és
prendre una decisió amb unes circumstáncies i fer una enquesta i ara prendre una altra decisió.
Peí grup Compromís, Roe Senent manifesta a la portaveu del PP que li prega que no utilitze la

paraula "manipular" perqué considera que implica tindre una intenció malévola, males intencions i
pensa que no és el cas.
L'Alcalde manifesta queja ho ha dit el regidor Roe Senent, davant de decisions que cal adoptar de
carácter complicat s'na d'actuar i a la gent del mercat municipal se li va dir que el següent que
s'anava a fer era consultar amb la gent del mercat ambulant, no s'ha enganyat a ningú i s'ha donat
participado a la gent.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per tretze vots a favor (8 PSOE 3 Compromís, 2 C'S) i set
abstencions (4 PP, 2 EUPV i 1 Totes), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Promoció
Económica de 23 de juny del 2016.

SERVÉIS MUNICIPALS

6.

SERVÉIS

MUNICIPALS- SOBRE

MILLORA

ESTÉTICA

DE

PUNTS TURÍSTICS.

Expedient: 000147/2016-04.04.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcríu:
" El senyor José A. López Camarines, Portaveu del Grup Municipal d'EU en l'Ajuntament de
Burjassot, en nom i representado del mateix i a l'empara del que estableix la normativa aplicable
eleva al Pie de la Corporació per al seu debat la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una de les linies d'actuació sobre les quals es pretén treballar en el nostre municipi és la de
desenvolupar el turisme cultural per a dinamitzar l'economia local, conservar el patrímoni material i
immaterial i generar arrelament cap al mateix.
Amb la finalitat de fer-ho de forma sostenible, hem de tindre sempre presents
mediambientals i la comoditat deis veíns i veínes de les zones de major afluencia turística.

criteris

No obstant, certs elements del mobiliari urbá, imprescindibles en el dia a dia com els contenidors
de residus, poden alterar l'estética del nostre patrimoni arquitectónic.

Una solució práctica i económica per a aconseguir l'equilibri entre l'estétic i el práctic és installar
cobreix contenidors, dissenyats per a mitigar l'impacte visual de contenidors de fem, en els punts
d'interés turístic.
Per tot aixó, elevem al Pie les següents propostes d'ACORD:

Únic- Instar a l'equip de govern a installar cobreix contenidors en els contenidors de fem situat en

les voltants del pati de les Sitges i del Castell de Burjassot"
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup EUPV, José Alberto López explica breument el contingut de la seua moció.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que des del PP vol recordar que el dia 2 de desembre del
2015, a petició de l'associació Nucli Antic, van presentar per registre d'entrada una reclamado per
a soterrar els contenidors o es canviaren de lloc perqué coincidien amb les portes d'accés tant de
Sant Miquel com del Castell. Que aprofitant que ara la Diputado pregunta, entenen que és
perfectament factible poder dur a terme el soterrament d'aquests contenidors. Que li agradaría
deixar constancia que el PP está d'acord amb el que es proposa en la moció pero aquesta setmana
ha intentat concertar cites en la part de les Sitges i se'ls ha respost que hi ha vacances, no hi ha
personal i estará tancat. Que és en vacances quan el turisme pot fer aquesta classe de visites i per
aixó prega a l'equip de govern que ho tinga en compte i ho reconsidere, perqué hi ha pressuposat
per a fomentar el turisme i a mes s'está treballant en un pía turístic.
Peí grup Compromis, Roe Senent manifesta, com a regidor responsable de Turisme, que vol
agrair a EU la seua preocupado per millorar l'estética al voltant deis monuments mes significatius
del poblé. Que crega que Burjassot té molt de potencial turistic per desenvolupar i que podría
ajudar a l'economia local pero és un tema complexa i toca moltes facetes pero s'está treballant en
un pía estratégic sobre el tema i s'agraeix tota col laborado.

Peí grup PSOE, D. Manuel Lozano manifesta que la proposta d'EU és una proposta que ja s'está
implantant en altres municipis, que ja han comprovat i pressupostat. Que es tracta d'embellidors
deis contenidors i ja s'está veient l'incloure aquest gasto en el nou pressupost. Que en el moment
que el soterrament és un plantejament que s'ha fet en diversos punts del municipi pero que s'ha
paralitzat per motius económics, i és una cosa que está prevista per a fer mes avant pero fins que
passe la crísi hi ha altres prioritats de carácter social que abordar amb el pressupost que es té. Que
vol instar el company d'EU, que sap que teñen coneixements respecte d'aixó i sempre fa critiques
constructives, a participar del Pía de Turisme Municipal perqué a mes les seues aportacions son
molt valuoses com sempre.
Peí grup EUPV, D. José Alberto López manifesta que vol agrair al portaveu del PSOE les seues
paraules i el suport previsible de la resta de grups i dir-li que ja está treballant en el Pía estratégic i
ja li ha fet arribar al Regidor de Turisme un esborrany amb la seua proposta de com havia de ser la
línia estratégica a seguir de Turisme, óbviament perqué es parle també amb la resta de grups, no
sois EU ha de marcar el que opinen que ha de ser el model económic de futur de la nostra ciutat.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, ACORDA aprovar en els seus propis
termes la proposta anteríorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de
Servéis Municipals de 23 de juny del 2016.

Una vegada conclós l'examen deis assumptes inclosos en l'Orde del Dia de la convocatoria i abans
de passar al torn de precs i preguntes, l'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 del mateix, acordant-se per unanimitat i tractant-se en l'orde següent:

7.

DESPATX EXTRAORDINARI.

SERVÉIS MUNICIPALS

EL- SERVÉIS MUNICIPALS- MOCIÓ DEL 6RUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR
D'ADQUISICIÓ D'EQUIP DE PINTURA VIÁRIA MITJANCANT SISTEMA D'AIRE COMPRIMIT.
Expedient: 000156/2016-04

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
Sonia Casaus Lara, portaveu del grup municipal del Partit Popular, a l'empara de Partióle 97 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Juridic de les Entitats Locáis; presenta per al seu

debat, i si és el cas, aprovació peí Pie de la Corporació de la MOCIÓ següent:

L'Ajuntament de Burjassot va iniciar enguany els treballs de fresatge i asfaltat de diferents carrers
del municipi dins del Pía d'lnversions Sostenibles de la Diputado de Valencia.
La primera fase deis treballs es van realitzar durant el passat mes de febrer, i van continuar durant
el mes d'abril.

Una vegada finalitzats tais treballs de fresatge i asfaltat, es van iniciar, i segueixen realitzant-se les
corresponents actuacions de tornar a senyalitzar amb pintura vial els distints carrils, passos de
vianants, cediu el pas, stop, etc.

El personal encarregat de realitzar aqüestes tasques de senyalització vial, correspon a l'equip
d'especialistes en pintura del CEMEF, per comanda de gestió de l'ajuntament.
Hem observat que aquests treballs es fan en unes condidons totalment manuals, concretament,
les marques vials es realitzen a corro.
En altres localitats, el procés de pintura vial des de fa molt de temps es realitza amb métodes mes
mecánics, com puga ser la pintura peí sistema de pistola amb aire comprimit.
Actualment desconeixem si en el nostre municipi ja hi ha aquest sistema de pintura amb
compressor pero que no funciona, o simplement no hi ha aquesta ferramenta de treball; la realitat

és que es fa a má.
La realització d'aquests treballs amb equips de pintura d'aire comprimit és beneficios en molts
sentits: Per prevenció de riscos laboráis (els pintors amb aquest métode no adopten postures
incomodes, que poden causar malaltia lumbars, lesions musculars o óssies), per estalvi
económic/costos de temps, per m¡llores deis resultats (s'obtenen acabats uniformes), i per causar
menys molésties ais véíns quant a temps de tancament de carrers.
Per tot el que s'ha exposat, sol-licita al Pie l'adopció de I'ACORD següent:

Primer.- Instar a l'equip de govern a comprar equips de pintura mitjancant sistemes d'aire
comprimit així com tot el material necessari per a aquest procés i que siguen adequats per a poder

realitzar els treballs de pintura a carree deis treballadors municipals d'aquesta especialitat, o si és
el cas, es procedisca a la reparado deis equips.
Segon- Donarcompte de la present moció en el próxim butlletí municipal, en els taulers d'anuncis
del personal treballador de l'ajuntament, aixi com en qualsevol deis mitjans de comunicació públics.
Tercer- Traslladar la present moció ais representants sindicáis de l'ajuntament de Burjassot.
Quart- Traslladar de la present moció al teixit associatiu de Burjassot.

Obert el tom d'intervencions es van produir les següents:
Peí grup PP, Sonia Casaus explica breument el contingut de la seua moció.

Peí grup C'S, Tatiana Sanchis manifesta que en el Consell d'Administrado de CEMEF del mes de
marc, el regidor de Servéis Municipals va avisar que s'anava a comprar una máquina de pintura

vial i ara en aquesta moció el PP demana que es compre una nova que ja está compromesa i com
consideren que no ha passat prou temps per a encapcalar una iniciativa d'una cosa que ja está
anunciada i a mes creu que depén del pressupost, el seu grup votará en contra.
Peí

grup

PP,

Sonia

Casaus

manifesta que

al

seu

grup

li

consta

que

s'estan

demanant

pressupostos pero el que si que és cert és que aquest municipi porta dos anys i mig pintant de

forma manual perqué no s'arregla la máquina i no és per un tema de pressupost.
Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que el seu grup votará en contra perqué aquesta és

una proposta del regidor de Servéis Municipals. Que el PP forma part del Consell ¿'Administrado

de CEMEF i saben que el representaré del PSOE va preguntar el motiu peí qual s'estava pintant

d'aqueixa forma al que se li va respondre que la máquina estava trencada. Que com costava molts
diners arreglar-la es va decidir comprar-ne una de nova. Que si que és perqué una qüestió de
diners perqué la compra d'aqueixa máquina és una inversió, i no un subministrament. Que teñen
en la seua má pressupostos deis mesos de gener i febrer, que diuen que el cost de la compra
estaría entre 7.000 i 11.000 euros, no hi ha diners, amb la qual cosa s'ha obert un expedient
paral leí per a la desafectació de la partida per a poder comprar, fins i tot abans d'aprovar el
pressupost.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per tretze vots a favor (8 PSOE i 3 Compromís, i 2 C'S), sis
vots en contra (4 PP i 2 EUPV) i una abstenció (1 Totes) ACORDA aprovar el dictamen
desfavorable de la Comissió Informativa de Servéis Municipals de 23 de juny del 2016 i per tant
rebutjar la moció del grup municipal del Partit Popular anteriorment transcrita.

8.

PRECS I PREGUNTES

Obert el torn d'intervencions es van realitzar les següents:
Peí grup Totes, Adrián Juste formula les següents:

1.

En els decrets d'Alcaldia consta que s'han obert dos comptes bancaris, a Caixabank i a
Bankia, per qué s'han obert? Per qué no s'han obert amb altres entitats bancáríes mes
etiques com per exemple Caixa Popular?

2.

Quan es van a dur a terme dues mocions que es van aprovar, una sobre la creado del
"regidor 22" i una altra sobre la creació d'un Consell Municipal de Transparencia?

3.

Que ja és juny i no s'han presentat encara els pressupostos quan es van a presentar? com
va l'assumpte? ja hi ha un esborrany?

4.

Reitera la petició efectuada en els últims plens, d'un escrit sobre els plans respecte a les

famílies en situado d'emergéncia per desnonaments i activitats de 1'oficina pressupostária,
que encara no ha sigut entregat.

5.

Com está funcionant la nova aplicado que s'ha posat a disposició de la ciutadania,
respecte al funcionament de l'Ajuntament?

Peí grup C'S, David Sánchez formula les següents:

1.

Prega que s'intensifique la neteja deis carrers sobretot en carrerons i tunéis per que han
rebut queixes per pudor que s'intensifica amb la calor.

2.

Que en decrets d'Alcaldia de data 1 de juny s'ha comprovat que s'han obert dos comptes a

nom de treballadors de l'Ajuntament pero no s'especifica el motiu ni el concepte quin és el
motiu? També prega que s'intensifique la transparencia en les caixes fixes que s'obrin i que
hi ha en l'Ajuntament.

3.

Que ha passat amb Burjabike?, Es sap que l'impagament a l'empresa mantenidora ha
ocasionat la suspensió del servei. Qué passa amb els usuaris de Burjabike que no poden
accedir al servei a pes d'haver pagat la taxa? Quan es té previst restablir el servei?

4.

Que fa mesos es va demanar informado sobre la unrformitat de la Policía Local deis últims
anys i no han rebut resposta , i com aquest tema hi ha molts pendents peí que prega que
agilitzen les respostes a les peticions d'informació deis grups de l'oposició per a poder fer
el seu treball d'una forma mes óptima.

5.

S'ha detectat un decret peí qual s'ha canviat el personal d'Urbanisme peí de Servéis
Municipals, quin és el motiu d'aqueix canvi?

Peí grup PP, Sonia Casaus formula les següents:
1.

Qué ocorre amb les obres de la zona d'escampament próxima a la Renault, que porten
mes d'un any parades?

2.

Quines son les funcions que s'han delegat al vicesecretarí?

3.

Prega que es revise l'acord plenari de 2013 i es pose el nom de Miguel Ángel Sanguinyol a
un carrer de Burjassot.

1.

Per qué no hi havia presencia de la Policía Local en els collegis electorals el dia 26 de
juny? Qui va portar a Valencia el jutge de pau?

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

José Ruiz, del grup PSOE respon a les següents:
•

A la pregunta número 5 formulada per David Sánchez, del grup CIUDADANOS, que el
canvi va ser per una major eficiencia en el treball.

Manuel Lozano, del grup PSOE respon a les següents:

•

A la pregunta número 5 formulada per Adrián Juste, del grup TOTS, que l'aplicació está
funcionan! de meravella ¡ ha tingut una gran acceptació per parí de la ciutadania, i es
passará, a tots els grups. informes sobre esladístiques perqué es tinga seguiment de
l'aplicació. sobre queixes, suggerimenls. nombre de visites, etc.

•

A [a pregunta 1 formulada per David Sánchez, del grup CIUDADANOS, que perqué siga

efectiu, si se sap d'alguns punts específics és millor comunicar-li'l personalment, perqué
com netegen de dilluns a dissabte, té acordat amb Foment, que com eís dissabtes es
guarden per a reforc de zones, pero si no s'especifiquen, normalment els utilitzen per a
netejar tunéis o contenidors soterráis.

•

A la pregunta 1 formulada per Sonia Casaus. del grup PP. que la zona d'escampament ha

evolucionat enormement. És una zona per a fer torradors. amb ombra i bañes, pero

contrastant el que funciona s'ha vist que era millor fer els torradors d'obra. acompanyats de
la zona de llavador i encara que en un principi no eslava previst s'ha considerat que com

s'ha hagut de fer canalitzacions noves de clavegueram, es van a fer banys mixtos d'obra.
Que a mes s'ha considerat també posar arbres, nous bañes, bañes grans per a grans

grups, fer una porta mes gran, la ¡Iluminado, etc, amb la qual cosa vo! dir que s'está
tardant mes del que preveu perqué el projecte és molt mes ambiciós. i el personal de la
Brigada escasseja, sobretot en el mes d'agost.

Manuel Pérez, del grup PSOE respon a les següents:
•

A la pregunta 4 formulada per Sonia Casaus. del grup PP, que el tema deis collegis
electorals pertany al Cos Nacional de Policía i la Policia Local només íi dona suport a l'hora
de patrullar. La Policia Local només ha donat un suport i ha sigut el mateix que el día 20 de
desembre.

Olga Camps, del grup PSOE respon a les següents:
•

A la pregunta número 4 formulada per D. Adrián Justo, que ates que demana una
contestado per escrit. li prega que la pregunta també la faca per escrit.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president alca la sessió, de la qual, com a secretaria
certifique i signe juntament amb I1 Alcalde.
VISTIPLAU
L'alcale

La secretaria

