ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2016000011, DEL DÍA 26 DE
JULIOL DEL 2016

Assistents:

Alcalde-president:

Rafael GARCÍA GARCÍA
Regidora:
Olga CAMPS CONTRERAS
José RUIZ CERVERA

Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ

Manuel PÉREZ MENERO
María Carmen HORTELANO GÓMEZ
Manuel LOZANO RELAÑO
Laura ESPINOSA PÉREZ
Sonía CASAUS LARA
Antonio José MIR BALLESTER

María José BARTUAL MARTÍNEZ
Vicente VALERO HERNÁNDEZ
Emili ALTUR I MENA

Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ
María VIU RODRÍGUEZ
Tatíana SANCHIS ROMEU

David SÁNCHEZ PÉREZ

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

Carmen María ESPAÑA GREGORI
Interventora:

M. Dolores MIRALLES RICOS
No assisteixen:

Regidora

Lluna Arias Cortina (n'excusa l'assisténcia).

Comengament: 20.00 hores
Acabament: 20.45 hores

Lloc: Sala de sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
En la ciutat de Burjassot en la data i a l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de reunions d'aquest
Ajuntament els regidora mes amunt esmentats, sota 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- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ

ANTERIOR. Expedient: 000001/2016-00
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que no és per ser primmirada, pero en l'acta es diu que es
va aprovar per majoria suspendre la sessió plenária i no va ser així, la va suspendre L'alcalde i no
es va votar.

L'alcalde manifesta que com es va celebrar una Comissio immediatament abans del Pie i en la
mateixa es va acordar per tots els grups que no era correcta la tramitado i per tant se suspenguera
el Pie, va donar per fet que va ser per unanimitat i aqueix és l'acord que transmet a la Secretaria.
Que si volen, es pot redactar d'una altra manera pero el plantejament era aqueix.
Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que no es va fer cap votació ni es van seguir els trámits
plenaris ni res i que recordé va ser una suspensió per part d'Alcaldía
L'alcalde manifesta que es rectificará i vol fer memoria del motiu peí qual es produeix aqueixa
situado, no és una decisió que adopte ell mateix sino una decisió entorn del que van plantejar els
distints grups polítics.

S'aprova per unanimitat l'acta del Pie de la sessió número 9 de data 4 de juliol del 2016 tal com ha
sigut redactada per Secretaría, amb la rectificado proposada per la portaveu del grup PP Sonia
Casaus.

2.

SECRETARIA-

CORRESPONDENCIA

I

PUBLICACIONS

LEGALS.

Expedient:

000002/2016-00

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

3.
SECRETARIA- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIAPRESIDÉNCIA I DELS DELEGATS D'ÁREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL. Expedient: 000003/2016-00

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" D'acord amb el que disposa l'article. 42 del ROFRJ de les Entitats Locáis, aprovat per R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, es dona compte de les resolucions dictades per I'Alcaldía ¡ pels

regidors Delegats d'Árees en materia de la seua competencia des del número 1563 del 17/06/2016

al 1765 de data 15/07/2016 ambdós inclusivament i els acords de la Junta de Govern Local núm.
22 de 27 de juny del 2016, i les núm. 23, 24 i 25 de 4,11 i 19 de juliol del 2016 respectivament,
ais efectes de control i fiscalització deis órgans de govern municipal peí Pie, competencia atribuida
per l'art. 22.a) i 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local i
article 104delROF."
Quedant els membres del Pie assabentats.

GOVERNACIÓ

4.

GOVERNACIÓ- DONAR COMPTE AL PLE DEL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL

RESERVATS

A

PERSONAL

EVENTUAL

DURANT

EL

SEGON

TRIMESTRE

DE

2016.

Expedient: 000004/2016-01.02.28

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" En compliment d'alló que s'ha preceptuat en l'apartat 6 de l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, introduTt per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de Racionalització i Sostenibilitat de rAdministració Local, que estableix que el President de l'Entitat
Local informará el Pie amb carácter trimestral del compliment d'alló que s'ha previst en aqueix
article.

Vist l'art. 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, referit al
personal eventual de les Entitats Locáis, el qual en el seu apartat d) diu que. "Els ajuntaments de
municipis amb població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants, podran incloure en les
seues plantilles llocs de treball de personal eventual per un número que no podrá excedir de set.
I vista la Plantilla de Funcionaris i Personal Laboral Fix d'aquest Ajuntament, el nombre de llocs de
treball reservats a personal eventual durant el SEGON TRIMESTRE de 2016, és de CINC AMB
SETANTA-CINC"
Els membres del Pie se'n consideren assabentats.

5.
GOVERNACIÓ- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS
PSOE, COMPROMÍS, PARTIT POPULAR, ESQUERRA UNIDA, CIUTADANS I TOTS AMB
BURJASSOT, REFERENT AL RÉGIM DE COTITZACIÓ DELS PROFESSIONALS QUE
PRESTEN

SERVÉIS

EN

MUNICIPIS

DE

MENYS

DE

5000

HABITANTS.

Expedient:

000021/2016-01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
"Emili Altur Mena, portaveu del Grup Compromís per Burjassot, Manuel Lozano Relaño,
portaveu del Grup Socialista, José Alberto Camarillas, portaveu del Grup Esquerra Unida,
Adrián Juste Agulló, portaveu del Grup Totes amb Burjassot, Tatiana Sanchis Romeu,
portaveu del Grup Ciudadanos-C's i Sonia Casaus Lara, portaveu del Grup Partit Popular,
a I'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats locáis, d'acord amb l'art.97.3
de l'esmentat text reglamentan, presenten al Plenari, per al seu debat i aprovació si
s'escau, la següent

MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTTUS
Oes de fa 30 anys, la Diputado de Valencia, igual que alguna altra diputado, está firmant

convenís de collaboració amb els Colllegis Professionals per a prestar servicis en els
xicotets Ajuntaments de la Provincia, aquells de menys de 5.000 habitants, que no es
poden permetre tindre en les seues plantilles Enginyers Industriáis, Enginyers de Camins,
Cañáis i Ports, Arquitectes, Arquitectes Técnics, Enginyers Técnics d'Obres Publiques,

Enginyers Técnics Industriáis, Enginyers Agrónoms, Enginyers Técnics Agrícoles,
Enginyers de Montes, Enginyers Técnics Forestáis, Enginyers Técnics en Topografía,
Graduats Socials, Enginyers de Telecomunicació, Biólegs, Ambientólegs o Arqueólegs.
La Diputació ha financat, junt amb els Collegis Professionals, els honoraris d'estos
professionals liberáis, honoraris que estos cobraven per l'emissió de les corresponents
factures amb la detracció de I'IVA aplicable, constituint sense cap dubte, una retribució de
carácter mercantil.
Les dos úniques sentencies que s'han pronunciat sobre tais situacions; les SSTSTJ

Comunitat Valenciana NÚM. 1837/2009 de2 de juny de 2009 i la NÚM. 12/2010 de 12 de
gener de 2010; dictades a instancia de la inspecció de Treball, han vingut a confirmar que
el régim de cotització adequat per a estos professionals és el Régim Especial de
Treballadors Autónoms i no el Régim General com defén la Inspecció, ja que en les
relacions existents entre estos técnics i els Ajuntaments ocupadors no es donen les notes
d'ajenidad i dependencia característiques d'una relació laboral.
Des d'estos pronunciaments del TSJ Comunitat Valenciana no hi ha hagut nova

jurisprudencia que analitze casos idéntics ni modificacions normatives que hagen produft
cap canvi en el marc legal en qué es movem. Acó és així, ates que les sentencies de
cassació aportades per la Inspecció com a argumentació contraria no analitzen situacions
semblants, ates que en elles, el professional prestava els seus servicis integrat en
l'organització empresarial gaudint de vacacions retribuídes, complint el mateix horari que

el personal funcionan i arribant a percebre les seues retribucions en concepte de nomines.
Entenem perqué que, el criteri seguit peí TS en estes sentencies no és d'aplicació ais
casos que es donen en els Ajuntaments de la Provincia de Valencia en els que el
professional presta els seus servicis per unes jornades setmanals de com a máxim 4
hores, no gaudint de vacacions retribuTdes i podent realitzar les seues labors des del seu
despatx professional.
La reconversió d'estos treballadors autónoms en treballadors laboráis de les corporacions
ocasionaría inenarrables perjuís tant per ais Ajuntaments com per ais professionals. D'una
banda, els primers no podrien assumir el cost que suposa incorporar a la seua plantilla a
estos treballadors a mes deis inconvenients que respecte d'aixó planteja la Llei de
Pressupostos Generáis de l'Estat, d'una altra, els professionals que serien donats d'alta

en els Ajuntaments per 2 o 4 hores setmanals no podrien prestar servicis en mes de dos
Corporacions, no podrien realitzar altres treballs per a les dites Entitats Locáis i baurien de
sol-licitar a estes el consentiment per a realitzar treballs per a particulars, tot acó a causa
de la Llei d'incompatibilitats. Acó pot portar a la mes que probable situació que siga el
propi professional el que, davant d'este panorama decline ser contractat per

l'Administració. En eixe cas arribaríem a la pregunta inevitable de qué succeiria amb les
Corporación amb menys recursos, i com podrien estes atendré ais servicis que per Llei
han de proporcionar.
La Diputació de Valencia vol mostrar la seua total disposició a iniciar un procés de diáleg i
negociado amb la Inspecció de Treball, amb la intenció de buscar les formules mes
adequades per a continuar prestant el servid sense el risc que es produísquen noves

inspeccions.

En el cas que la Diputado donara per bo el criteri d'lnspecció de Treball, els Ajuntaments
es veurien obligats a contractar directament estos técnics, la qual cosa incompliria la
prohibido del Govern Central d'augmentar la massa salarial que les administració
publiques han de destinar al capítol de Personal. Per tant, es produiria la paradoxa que la

Delegació del Govern hauria d'impugnar davant deis tribunals les conseqüéncies d'una
mesura presa per la Inspecció de Treball del propi Govern.

Davant del gran perjuí que amb esta actitud indiscriminada de la inspecció de
Treball es causaría ais Ajuntaments de menor capacitat económica i de gestió,
aquells amb una població inferior ais 5,000 habitants, es proposa la següent
proposta D'ACORD:

Primer.- Es reconsidere esta actitud contra els xicotets Ajuntaments de la Provincia de
Valencia per part del Ministeri de Treball i Seguretat Social i es tinga en compte la bona
fe, el compliment de la legalitat i el sotmetiment a la jurisprudencia aplicable, i quant a tot
aixó s'arxiven els expedienta de la inspecció de Treball i Seguretat Social.

Segon.- Que s'envie esta moció al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i al
Ministeri de Treball del Govern d'Espanya.
Tercer.- Que es trasllade d'este acord a tots els Ajuntaments de la Provincia.

Quart- Que es trasllade este acord a la Diputado de Valencia, i es publicite pels mitjans
habituáis"
Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup COMPROMÍS, Emili Altur procedeix a explicar breument el contingut de la moció.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per vint vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 3 Compromís, 2 C'S, 2
EUPV i 1 Totes), és a dir, per unanimitat ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta
anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissio Informativa de Govemació de 21
dejuliol del 2016.

6.

GOVERNACIO- ELECCIÓ I NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT PER AL

JUTJAT DE PAU DE BURJASSOT. Expedient: 000094/2016-01.02.02

Vista la proposta del Delegat de l'Area que a continuado es transcriu:
"En data 29 d'abril del 2016,es comunica a aquest Ajuntament acord del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana en qué se li participa que com a conseqüéncia de la defunció
de la jutgessa de pau substituía, el Pie ha d'elegir la persona que, reunint les condicions legáis,
siga anomenada per la Sala de Govern d'aqueix Tribunal per a exercir el carree durant un periode
de quatre anys.
Mitjancant una proposta del regidor de Govemació de 12 de maig del 2016 s'ordena la tramitado
de l'expedient per a l'elecció de jutge de pau substitut.

Ates que s'han publicat els anuncis de convocatoria en el Butlletí Oficial de la Provincia, en el
Tauler d'edictes de I'Ajuntament, en el jutjat de pau del municipi i en el jutjat degá deis de Paterna.

Ates que durant el període de presentado d'instáncies s'han presentat les sollicituds següents:
•

D. Arsenio Badia Tebar, amb DNI núm. 05199924-S,en data 20 de juny del 2016,

entrada al número 2016010865/1.
Ates que el sol-licitant reuneix les condicions de capacitat i de compatibilitat establides en la
legislado reguladora de la materia i així ho declara en la seua sol-licitud.
Ates l'informe de Secretaria de data 10 de maig del 2016.

Vistos els articles 99 a 103,303,389 i següents de la Llei Orgánica del poder Judicial i el Reglament
3/1995,de 7 de juny deis jutges de pau.
Aquest Regidor Delegat eleva al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Governació, la següent proposta d'ACORD:
Primer.Triar jutge de paz substitut a Arsenio Badia Tebar, amb DNI núm. 05199924S, per ser
persona idónia per a exercir el carree i reunir totes les condicions de capacitat i de compatibilitat
establides en la legislado reguladora de la materia .proposant el seu nomenament a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana per conducte del Jutge de
Primera Instancia i Instrucció de Paterna.
Segon. Comunicar aquest acord a l'interessat així com al Jutge de Primera Instancia i Instrucció de

Paterna i al Jutjat de Pau de Burjassof
Obert el tom d'intervencions es van produir les següents:
Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup votará en contra perqué consideren que

la forma de cobrír aquest lloc no és la mes transparent ni la mes adequada, encara sabent que s'ha
complit amb tots els preceptes legáis. Que l'any passat van concórrer unes circumstáncies per les
quals el seu grup es va abstindre, a mes es van debatre aqüestes qüestions en la Comissió
Informativa, que per cert també van plantejar altres grups politics i es va acordar que en un futur es
tindrien en compte o com a mínim es plantejarien, en el cas d'un nomenament amb aqüestes
caracteristiques. Que ates que no ha sigut així i s'han repetit les mateixes deficiéncies que van
criticar, votaren en contra i esperen que es plantege en un futur.

Peí grup COMPROMÍS, Emili Altur manifesta que el que s'está aprovant és el nomenament d'un
jutge de pau substitut i el procediment és el que marca la Llei Orgánica del Poder Judicial i el

Consell General del Poder Judicial, no ho marca l'Ajuntament i en tot cas, com la normativa
estableix uns mínims, com a regidor de Governació, es va comprometre en la comissió pertinent,
que treballaria en un Reglament perqué en futurs nomenaments es tinguen en compte aquest tipus
de criteris, evidentment ajustant-se a la llei
L'alcalde manifesta que vol referir-se al portaveu de TOTS que sempre parla de transparencia, i

mes transparencia que haver publicat els anuncis en el BOP, en el Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament de Burjassot, en el jutjat de pau del municipi i en el Jutjat Degá deis de Paterna, no és
possible. Que s'ha presentat voluntaria una única persona que complia amb els requisits que
corresponia, s'ha complit amb tots els terminis i s'ha fet la publicitat que correspon, i per molt que
parle de transparencia, aquest equip de govern és tant o mes transparent que vostés.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE i 3 Compromis), un vot en

contra (1 Totes) i huit abstencions (4 PP, 2 C'S 2 EUPV), ACORDA aprovar en els seus propis
termes la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de
Governació de 21 de juliol del 2016.

HISENDA

7.

RENDES

I

EXACCIONS-

DESAFECTACIÓ

DE

ROMANENTS

SUBMINISTRAMENT MAQUINARIA PINTURA VIAL. Expedient: 000005/2016-07.02.02

PER

A

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
"Vista la memoria proposada d'aquesta Alcaldía de data 30 de juny del 2016.

Vista la proposta del Regidor de Servéis Municipals respecte a la necessitat urgent d'escometre la
compra d'una unitat de pintura vial per al servei de manteniment de vies publiques per un import
d'onze mil quatre-cents huitanta-un euros amb seixanta-nou cents (11.481,69 €).
Vist que en el pressupost de Despeses de l'exercici 2016, actualment prorrogat no figuren aqüestes
quantitats i davant de la necessitat cobrir tal despesa.

Vist que en la partida 1532 62500 "Mobiliari vies publiques" hi ha un crédit de dos mil set-cents un
euros amb setanta-tres cents (2.701,73 €) procedent de romanent afectat d'exercicis tancats NÚM.
RC201600000767, projecte 2010ISM625006, es fa necessária la desafectado de crédit procedent
d'altres projectes per a cobrir la quantitat restant: huit mil set-cents setanta-nou euros amb norantasis cents (8.779,96 €).

Vist l'informe de la Intervenció Municipal núm. 265/2016 de data 30 de juny del 2016.

Considerant el que disposen els articles 47 i 48 del R.D. 500/90, estableixen que podran ser
incorporats ais corresponents crédits deis pressupostos de despeses de l'exercici immediat
següent, els romanents de crédit no utilitzats constituíts pels saldos de crédits definitius no afectats
el compliment d'obligacions reconegudes. No serán incorporables els crédits declaráis no
disponibles ni els romanents de crédits ja incorporats en l'exercici precedent. La tramitació de
l'expedient haurá de regular-se en les bases d'execució del pressupost. No obstant, la incorporado
de romanents de crédit quedará subordinada a l'existéncia de suficients recursos financers per a
aixó. Es consideren recursos financers:
a) El romanent líquid de Tresoreria

b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost.
En el supósit de crédits que emparen projectes financers amb ingressos afectats, la incorporado
será obligatoria durant successius exercicis, llevat que es desistisca totalment o parcialment de
l'execució de la despesa.
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
¡ncorporar-se ais corresponents crédits deis pressupostos de despeses de l'exercici immediat
següent, sempre que existisquen per a aixó recursos financers: a) Els derívats 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 financats mitjancant présteos sollicitats en exercicis
anteriors, que hagen d'incorporar-se obligatóriament segons el que disposa l'article 182.3 del RDL

2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locáis, si es produíra un romanent en l'obra ¡nicialment prevista, o no es realitzara, totalment o
parcialment, es podran destinar els fons del préstec a qualsevol altra inversió, respectant la
vinculado existent (grup de programa i capítol). Per a aixó, es requerirá acord de la Junta de
Govern Local. En el cas que la inversió a realitzar no s'incloguera dins deis mencionats nivells de
vinculado (grup de programa i capítol), l'acord correspondrá al Pie de la Corporació."
Vistos els projectes següents amb financament afectat:
NUM.

PROJECTE

PARTIDA
1532 62500

PROJECTE
2010ISM625006

MOBILIARI VIES PUBLIQUES

323 62501

MOBILIARI ESCOLTA ISABEL LA CATÓLICA

342 63500
241 13140

PRES. MOBIL. ESPORTS

241 22840
Total General

IMPORT
2.701.73 €

2010ISM32102
287.86 €

4

PROGRAMA PCPI

2010ISM342015
2010CMF241020

PROGRAMA PCPI

2010CMF241020

5.059,43 €
3.384,58 €
48.09 €
11.481,69 €

Per tot aixó, propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'adopció
de I'ACORD següent:
Primer. Aprovar la desafectado de la despesa deis projectes següents:
PARTIDA
323 62501
342 63500

241 13140

NUM. RC

PROJECTE
MOBILIARI ESCOLETA ISABEL

LA CATÓLICA

PRES. MOBIL. ESPORTS
PROGRAMA PCPI

241 22840 PROGRAMA PCPI
Total General

NÚM. PROJECTE

201600000800

2010ISM321024

201600000805

201600000778

2010ISM342015
2010CMF241020

201600000787

2010CMF241020

IMPORT
287.86 €
5.059.43 €
3.384.58 €
48.09 €
8.779,96 €

Segon.- Aprovar l'afectació del gasto de HUIT MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-SIS CÉNTIMS {8.779,96 €) al projecte 2010ISM625006 "Mobiliari vies publiques"
corresponent a la partida 1532 62500.
Tercer.- Modificar el pressupost en els següents terminis:

ALTA
PARTIDA
1532 62500

DENOMINACIÓ
MOBILIARI VIES PUBLIQUES

ROMANENT A MODIFICAR
8.779,96 €

BAIXA
PARTIDA

DENOMINACIÓ

342 63500

MOBILIARI ESCOLETA ISABEL LA CATÓLICA
PRES. MOBIL. ESPORTS

241 13140

PROGRAMA PCPI

241 22840

PROGRAMA PCPI

323 62501

ROMANENT A MODIFICAR
287,86 €
5.059.43 €
3.384.58 €
48.09 €

Import de la modificado: HUIT MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS

CÉNTIMS (8.779,96 €).

Quart. Sotmetre a informado pública l'expedient, mitjancant anunci publicat en el BOP, durant un
termini de quinze dies hábils a fi que puguen presentar-se contra el mateix les reclamacions que
s'estimen pertinents pels interessats. Si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat

reclamacions s'entendrá aprovada definitivament.

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

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 en aquest punt es votará la modificado d'unes
partides pressupostáries per a fer una despesa per a comprar maquinaria vial per a pintar carrers i
carreteres per valor d'11.481,69 euros. Que des del seu grup, normalment s'oposen a aquesta
forma d'operar amb el pressupost, que consideren poc transparent, pero en aquest cas es tracta
d'una despesa que es va aprovar en el passat pie, per tant entenen que, encara que s'está
treballant amb un pressupost prorrogat, si s'estiguera treballant amb un pressupost ajustat a l'any
2016, és possible que aquesta modificado s'haguera hagut de fer de totes les maneres i encara
que continúen mantenint la mateixa critica i volen saber per qué es lleva diners d'unes partides i no
d'altres, volen respectar el que es va aprovar en el pie i per tot aixó s'abstindran.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup fa uns mesos que va demanar que es
prenguera alguna solució perqué es pintaren els carrers amb una maquinaria adequada i se li va
votar en contra allegant que ja s'estava en aixó, i s'está en aixó des del 30 de juny segons s'ha vist
en l'expedient i com ha dit el company de TOTS, donen de baixa unes certes partides que estaven
afectades, per a poder gastar en la máquina de pintar. Que el PP vol que es compre aquesta
máquina pero es plantegen per qué ha de ser així, per aixó votaran en contra, perqué consideren
que aquesta no és l'estratégia i mes encara quan el 5 de maig, Diputado va publicar una
convocatoria per a subvencionar, a mes de l'asfaltat, la compra de maquinaria parell la conservado
de les vies i cabía la possibilitat d'haver-la comanda. Que el PP entén que s'ha perdut aquesta
possibilitat i votará en contra.
Peí grup PSOE, D. José Ruiz manifesta que h¡ ha poc mes que afegir, agraeix el canvi del sentit
del vot al portaveu de TOTS i a la portaveu del PP dir-li que ho está fent l'equip de govern i és així
com ho porta ací.
Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el que fa falta és que aproven el pressupost i llavors
haurá partida per a comprar com es deu i no perdre un diners d'unes partides que ja estaven
afectades. Que el seu grup vol que es compre la maquinaria, pero que es compre aprofitant la
subvenció de Diputado per al Pía de Camins, i ja que es va a utilitzar per a contractar un enginyer
de camins per a redactar un projecte, un altre enginyer per a dirigir l'obra i una empresa perqué
asfalte els carrers, podía haver-se indos 11.000 euros per a comprar aquesta maquinaria.
Peí grup PSOE, D. José Ruiz manifesta que és tornar al mateix de tots els plens. Que mentres no
s'aprove el pressupost hi haurá tantes modificacions com consideren oportunes agraden mes o
menys a l'oposició. Que saben perfectament que s'ha hagut de retirar el pressupost a causa de la
comunicado rebuda, sino aquest divendres haguera anat al pie. Que deixe a l'equip de govern que
faca el que haja de fer i ja decidirá si es pot o no es pot aprofitar la subvenció de Diputado.
Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE 3 Compromís), quatre vots
en contra (4 PP,) i cinc abstencions (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 21 de juliol del 2016.

8.
RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE
EL CONTROL INTERN DE L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT EMÉS PER LA SINDICATURA DE
CONIPTES. EXERCICI 2014.. Expedient: 000023/2016-07

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

" En compliment deis Programes Anuals d'Actuació del 2015 i 2016 realitzats per la Sindicatura de
Comptes, s'emet l'lnforme de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Burjassot,
exercici 2014.
Realitzades les allegacions oportunes pels distints Negociats de l'Ajuntament de Burjassot, el

Consell de la Sindicatura ha aprovat I'informe definitiu que figura en l'expedient.

Es dona compte al Pie de la Corporació, i préviament a la Comissió Informativa d'Hisenda i
Especial de Comptes, de l'lnforme definitiu de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de

Burjassot emés per la Sindicatura de Comptes, exercici 2014 que figura en l'expedient"
El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la

Comissió Informativa d'Hisenda de 21 de juliol del 2016.

9.

DESPATX EXTRAORDINARI.

No hi ha assumptes a tractar.
10. PRECS I PREGUNTES
Obert el torn d'intervencions es van fer les següents:

Peí grup Totes, Adrián Juste formula les següents:
1.

Que en el punt 8 s'ha adonat que en l'análisi de la Sindicatura de Comptes per a l'any
2014, hi ha hagut moltes deficiéncies i observacions i que s'han fet algunes recomanacions
es pensa fer quelcom respecte d'aixó de les observacions del Síndic?

2.
3.

Que hi ha un decret d'autorització d'un pagament a justificar el regidor Manuel Pérez

Menero, per a efectuar dues operacions, una d'1.400 i una altra de 3.000 euros, pero
segons la llei el límit és de 2.500 euros quina és l'explicació sobre acó?
4.

Que s'ha rebut queixes per embargar, per al cobrament d'impostos, a persones que cobren
pensions mínimes per qué es fa aixó i si es pot fer, per qué no es busquen mesures per a
evitar-ho?

5.

Que quan l'equip de govern fa propostes, és l'oposició qui les explica, per aixó prega que
primer explique la seua proposta l'equip de govern i posteriorment siga l'oposició qui
intervinga.

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

Que l'altra setmana es van sorprendre gratament en llegir en premsa la noticia que el
regidor de Valencia, Calabuig, havia visitat Les Sitges, i que L'alcalde havia gestionat
incloure Burjassot en els productes turístics de la ciutat de Valencia i vol mostrar la seua

alegría, ja que fa menys d'un mes els companys de COMPROMÍS i EU van estar en
Diputado plantejant la mateixa opció en qué consisteixen aqueixos productes turístics de
Valencia? Continuará fent l'alcalde aqueixes gestions o passaran a les mans de la
regidoría de Turisme?
2.

Fa algún pie que va preguntar sobre els límits entre Valencia i Burjassot per la part de
Benimámet i va plantejar que havia rebut queixes del ve'ínat perqué se senyalitzara els
limits de cada municipi perqué hi ha certs terrenys que no saben a qui pertanyen i que
teñen la seua neteja prou descuidada. Reitera el prec perqué senyalitze de forma clara,

que part pertany a Valencia i que part a Burjassot i insistir a l'Ajuntament de Valencia que
netege aqueixos solars.

Peí grup CIUTADANS, David Sánchez formula les següents:

1.

Com van les obres del Collegi Sant Joan de Ribera? Quan es preveu que acaben? Quan
podran traslladar-se els xiquets i xiquetes al collegi?

2.

Que s'ha anunciat que es van a fumigar els pares contra el mosquit tigre, no obstant hi ha
pares en qué el manteniment no és el mes corréete perqué hi ha zones que pareixen una
selva, no seria mes adequat condicionar, podar i mantindre abans de dur a terme les

fumigacions?

3.

Com va la neteja deis carrers? Perqué la gent continua queixant-se que prácticament totes
les zones del poblé olen malament.

4.

Reiterar la següent pregunta com está l'assumpte de Burjabike?; es va a reprendre el
servei?; quan es va a reprendre?; s'ha saldat el deute amb l'empresa?

5.

El dia 12 d'abríl es va demanar copia deis expedients d'uniformitat de la Policía deis últims
5 anys i encara no s'ha rebut resposta quan es va a contestar?

6.

Se suposa que el Pía Económic Financer de l'Ajuntament deis anys 2016-2017 aniria per
Despatx Extraordinari quin és el motiu peí qual no ha anat?

Peí grup PP, Sonia Casaus formula les següents:

1.

Com era urgent convocar hui per a celebrar també huí, la Comissió d'Hisenda s'entenia
que aniria per Despatx Extraordinari l'aprovació del Pía Económic Financer qual és el motiu
peí qual no s'ha fet?

2.

Que en el mes de juliol era el 30 aniversari de la mort del guardia civil assassinat per ETA
en el que es van comprometre a fer-li un homenatge per qué no s'ha fet?

3.

S'ha rebut queixes per problemes de sorolls per part d'unes persones que viuen prop de la
Falla Pi i Margall, en concret en la finca de dalt, fins i tot quan están dins del casal, consta
que hi haja un pía d'insonorització o que ja estiga insonoritzat el local o s'haja autoritzat
algunes obres perqué s'insonoritze?

4.

Es va llevar l'ordinador per a poder veure el Registre d'Entrada de l'Ajuntament peí que
prega que es torne a posar un altre ordinador, a ser possible en millors condicions que
l'anterior, a disposició de la Corporació, per a poder veure el registre mensual d'entrada.

5.

A principi de legislatura L'alcalde ser va reunir amb l'alcalde de Valencia i se li va traslladar
una serie d'inquietuds i necessitats respecte a I'EMT, i no sois no s'ha solucionat el
problema de l'autobús que va a les facultats sino que s'ha suprimit l'autobús que va a La
Fe, es va a fer alguna cosa per a recuperar aqueix servei?

Respostes pels regidors de l'equip de govern ais Precs i Preguntes que s'han formulat amb
anterioritat:
El senyor José Ruiz, del grup PSOE respon a les següents:

•

A la pregunta número 1 formulada per Adrián Juste, del grup TOTS, que evidentment

si s'han fet algunes ¡ndicacions per part de la Sindicatura, el departament ja s'ha posat
a treballar per a veure que forma es pot regularitzar millor i quan se sápia que mesures

es van a adoptar es donaran complides explicacions.

•

A la pregunta número 2 formulada per José Alberto López, del grup EUPV, que
aquest problema de límits no ve d'ara, en legislaturas anteriors s'han mantingut
conversacions fins i tot en la redacció del Pía General amb la finalitat de posar-se
d'acord i fer una possible modificado. Es va fer a Valencia una proposta que l'equip de
govern anterior va rebutjar, ara s'ha tornat a elevar al nou equip de govern i s'está a
l'espera que contesten, encara que hi ha poques expectatives ja que consideren que la
valorado económica seria pitjor per a Valencia. Quant a la neteja és cert que com no hi

ha delimitado es tiren les coses sense discriminació, fins i tot s'ha vist camions que
estaven arreplegant fangs depositats per la Sequía de Tormos. En la part d'aquest
terme municipal s'intenta enviar vigilancia perqué acó no es faca pero és difícil de

controlar a certes hores.

•

A la pregunta número 6 formulada per David Sánchez, del grup CIUTADANS i
númeroi formulada per Sonia Casaus, del grup PP, que s'ha tingut en compte la
reflexió que han fet els grups de l'oposició i s'ha valorat la possibilitat de retardar-ho i
esperar la comunicado del Ministerí per a poder adaptar-ho de la forma i manera que

s'ha dit en la Comissió i si no, es portará al pie.
Manuel Pérez, del grup PSOE respon a les següents:

•

A la pregunta número 2 formulada per Adrián Juste, del grup TOTS, que aqueixes
despeses son per al mes d'agost i en l'expedient están perfectament detaiiats els mateixos.

Que quant a la legalitat, si fóra per a pagar una factura de 3.000 euros tindria rao, pero
aqueix fons és per a pagar factures l'import de cada una del qual no excedisca els 2.500
euros.

•

A la pregunta 3 formulada per Sonia Casaus, del grup PP, que la Falla Pi i Margal! va
sol-licitar la llicéncia d'activitat i va presentar el pressupost per a insonoritzar el local. Que
ja teñen una part insonoritzada i están dins del termini per a poder acabar d'insonoritzar-

ho, encara que les queixes que es reben en aquesta com en totes les falles, és perqué en
les Juntes ix la gent al carrer i es forma un cert aldarull.
Laura Espinosa, del grup PSOE respon a les següents:

•

A la pregunta número 1 formulada per David Sánchez, del grup CIUTADANS, que des de
l'Ajuntament s'está insistint perqué informen sobre l'estat en qué es traben les obres i l'últím
que se sap és que l'edifici principal que s'estava rehabilitant ja s'ha acabat pero s'han
trobat una altra serie de deficiéncies, com per exemple que cal canviar el sostre de la zona
del menjador perqué és de fibrociment i per a aixó s'ha de fer una licitado, per la qual cosa
es va a retardar donada aqueixa situació. També cal installar aules prefabrícades i també
es necessita el procés de licitació amb la qual cosa es preveu que estiga per al segon
trimestre del curs. L'Ajuntament s'ha compromés a ajudar en tot el que es faga i a complir
la missió d'estar pendent i supervisant.

Manuel Lozano, del grup PSOE respon a les següents:

•

A la pregunta número 1 formulada per Adrián Juste, del grup TOTS, que pot respondre
sobre la seua área, encara que s'ha anat informant en les successives Juntes de Govern,
Comissions Informatives i fins i tot personalment, de tots els canvis que s'ha fet per a
regularitzar procediments, avancar a passos engegantits en transparencia, no hi ha cap
tipus de fraccionament de contractes etc.

•

A la pregunta número 2 formulada per David Sánchez, del grup CIUTADANS, que ja
s'aplica un tractament regular sobre el mosquit tigre i aixó son tractaments addicionals que
s'estan fent a causa de causes veínals que en príncipi es creia que eren focus aillats, pero
independentment d'acó es va negociar amb l'empresa tractaments addicionals que es fan
en els pares que es tanquen perqué els tractaments habituáis que es fan en els pares
oberts, es fan de nit perqué no hi haja gent i s'indica mítjancant cartells informatius. Que no
li consta que hi haja cap pare que parega una selva ja que totes les setmanes visita tots els
pares del municipi, pero si hi ha algún pare que necessite puntualment un arreglament,
prega que se li passe directament la informado per a traslladar-la a Foment, que és
l'empresa encarregada, perqué reforcen les actuacions en determináis pares.

•

A la pregunta número 4 formulada per Sonia Casaus, del grup PP, que l'ordinador es va
retirar perqué efectivament era molt vell, es va comprar en 2004 i no pot donar servei que
s'está buscant. Que a fináis de l'any, dins del Pía de Modernització, si tot va bé, es
comprará nous equips informátics perqué tots els grups polítics puguen fer les seues
funcions de fiscalització.

L'alcalde res pon a la següents:

•

Sobre la pregunta número 1 formulada per José Alberto López, del grup EUPV,
compartir l'alegria i el goig que plena a aquest portaveu respecte d'aixó del monument
de les Sitges i que haja tingut una reunió en Diputado. Que de la mateixa manera que
Calabuig ho va visitar i es va comprometre a ¡ncorporar-ho en el circuit de la ciutat de
Valencia, li consta que hi ha mes regidors de l'equip de govern que continuaran fent
gestions, perqué és la que toca fer, perqué el nostre monument es pose en valor de la
manera que siga i que la ciutat de Valencia treballe i col-labore. Que per les actes se
sap perfectament qui porta la regidoría de Turisme. Que aquesta convencut de tot
l'esforc que ha fet perqué s'el monument de les Sitges es pose en valor així com el de
la resta de membres de la Corporació.

•

A la pregunta número 3 formulada per Adrián Juste, del grup TOTS, que li consta i
així se'l va traslladar el regidor de Governació, i suposa que es refereix a la mateixa
familia, que el mateix divendres es va desbloquejar l'embargament. Que les persones
han de justificar que els seus ingressos son inferíors al salari mínim interprofessional i
és quan es produeix aqueixa situado quan s'actua.

•

A la pregunta número 1 formulada per David Sánchez, del grup CIUTADANS, que ja
ho ha explicat perfectament la regidora d'Educació. Que no hi ha res de nou i en
príncipi la data que es té és el mes de desembre i encara que probablement s'acabe
abans, el lógic és no interferir en el funcionament normal de les classes i esperar al
periode vacacional del mes de desembre perqué es poguera produir aqueix trasllat.

•

A la pregunta número 10 formulada per Adrián Juste, del grup TOTS, que ja ha
explicat abans el motiu de la seua eixida del Saló d'Actes, no volia moderar un debat
que no compartía davant d'una moció de carácter local i que era decisió de l'equip de
govern, no obstant el seu grup politic ha romas en la sessió i ha votat a favor d'una

proposta que lógicament es compartía sens dubte pero considera que es podía decidir
com a equip de govern i no com a moció de carácter local.

I no havent-h¡ altres assumptes a tractar, el president alca la sessió, de la qual, com a secretaria
certifique i signe juntament amb l'alcalde.
Vist i plan

L'alcalde

La secretaria

