
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2016000015, CELEBRADA EL DÍA
25D'OCTUBREDEL2016

Assistents:

Rafael GARClA GARClA, Alcalde-Presidente

Olga CAMPS CONTRERAS, regidora

Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ, regidora

Manuel PÉREZ MENERO, regidor

Maria Carmen HORTELANO GÓMEZ, regidora

Manuel LOZANO RELAÑO, regidor

Laura ESPINOSA PÉREZ, regidora

Sonia CASAUS LARA, regidora

Antonio José MIR BALLESTER, regidor

María José BARTUAL MARTÍNEZ, regidora
Vicente VALERO HERNÁNDEZ, regidor

EmiliALTUR I MENA, regidor

Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ, regidor

Maria VIU RODRÍGUEZ, regidora

Tatiana SANCHIS ROMEU, regidora

David SÁNCHEZ PÉREZ, regidor

José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS, regidor
Alicia MORENO MARTÍNEZ, regidora

Adrián JUSTE AGULLÓ, regidor

José Rafael ARREBOLA SANZ, Vicesecretario

M. Dolores MIRALLES RICOS, Interventora

No assisteixen:

Regidor José Ruiz Cervera, n'excusa l'assisténcia

Regidora Lluna Arias Cortina, n'excusa l'assisténcia

Comencament: 20:00 hores

Acabament: 22:45 hores

Lloc: Sala de reunions

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 regidors mes amunt esmentats, sota la presidencia de L'aicaide-president de l'Ajuntament, per
a celebrar la sessió ORDINARIA del Pie, en primera convocatoria. Actúa com a Secretan la qui ho és de la
Corporació.
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Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir-se válidament el Pie, L'alcalde declara

oberta la sessió i entra a continuació a tractar els assumptes que componen l'ordre del día.

ASSUMPTES TRACTATS

SECRETARIA

1. SECRETARIA- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM.
8 AMB DATA DE 28 DE JUNY DEL 2016 . Expediente: 000001/2016-00

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

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que vol fer una modificado en el punt 7 de l'acta del dia 26 de julio!,

d'HISENDA-RENDES I EXACCIONS- DESAFECTACIÓ DE ROMANENTS PER A SUBMINISTRAMENT
MAQUINARIA PINTURA VIAL. Expedient: 000005/2016-07.02.02., ja que en la seua ¡ntervenció no apareixen

unes qüestions que va esmentar al principi referint-se a L'alcalde: com no m'ha deixat parlar en ¡'anterior torn,

dir-li que ell no está governant i que la transparencia la critica a la gestió del govern i també ha indicat que

s'havien seguit els preceptes legáis i que és la seua opinió i no está atacant ni al procediment ni al que s'havia

fet.

L'alcalde li respon que estem en el punt que correspon ara i no en l'antenor.

El Pie per divuit vots a favor (7 PSOE, 4 PP, 2 Compromís, 2 C's, 2 EUPV i 1 Totes), és a dir, per unanimitat

ACORDA, aprovar les Actes del Pie de les sessions número 8 i 11 de dates 28 de juny i 26 de juliol de 2016,

tal com ha sigut redactada per Secretaria"

2. SECRETARIA- CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS. Expedient: 000002/2016-00

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

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

Vista la proposta del Delegat de l'Area que a continuació es transcriu:

" D'acord amb el que es disposa en l'article. 42 del ROFRJ de les Entitats Locáis, aprovat per RD 2568/1986,

de 28 de novembre, s'adona de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pels Regidors Delegats d'Árees en
materia de la seua competencia des del número 2256 del 19/09/2016 al 2684 de data 14/10/2016 tots dos

inclusivament i els acords de la Junta de Govern Local núm. 30 de 26 de setembre de 2016, i les núm. 31,

32 i 33 de 3, 10 i 17 d'octubre de 2016 respectivament, a l'efecte de control i fiscalització deis órgans de

govern municipal peí Pie, competencia atribuida per l'art. 22.a) i 46.2.Í) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases del Régim Local i article 104 del ROF.

Quedant els membres del Pie assabentats '

BENESTAR SOCIAL

4. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE LA
SOL-LICITUD A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DE LA CREACIÓ DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES A
BURJASSOT. Expedient: 000059/2016-02

Plenari N° 15 de data 25/10/2016 Página 2



Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" Aquest assumpte, quan es va convocar l'ordre del dia d'aquest Pie, no havia sigut préviament dictaminat per

la corresponent Comissió Informativa, per acó, de conformitat amb l'establert en 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 unanimitat va ratificar la seua inclusió en l'ordre del dia.

Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del grup municipal Ciutadans-C's Burjassot; José A. López Camarines,

portaveu del grup municipal Esquerra Unida; Manuel Lozano Relaño, portaveu del grup municipal PSPV-

PSOE; Sonia Casaus Lara, portaveu del grup municipal PP; Emili Altur i Mena, portaveu del grup municipal

Compromts; i Adrián Juste Agulló, portaveu del grup municipal Totes amb Burjassot; a l'empara del que

disposa el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Juridic de les Entitats Locáis, presenten al Pie

de l'Ajuntament de Burjassot la present MOCIÓ per al seu debat i aprovació, si escau, d'acord amb la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'aprenentatge d'idiomes és una eina essencial per al desenvolupament educatiu deis mes xicotets. A mes, a

ningú se li escapa que l'ensenyament de Dengues que actualment s'ofereix en els centres escolars és

insuficient per al vertader coneixement del mateix, ja siga per falta d'hores lectives en altres llengües o per la

metodología utilitzada en les classes.

És per acó que per a un millor aprenentatge d'altres idiomes es fa necessari reforcar aqueixos coneixements
amb les classes impartides en esculeas oficiáis d'idiomes (EOl) de titularitat pública, en académies privades o

amb viatges a l'estranger. És el primer deis casos el mes accessible per a la majoría deis ciutadans, ja que la
resta requereix d'un esforc económic important que no totes les famílies poden permetre's, la qual cosa els

deixa en inferioritat d'oportunitats enfront deis quals si teñen aquests recursos económics.

La administrción pública hauria de garantir l'accés a la formado en idiomes a tota la ciutadania, ja que estem

convenicidos que l'aprenentatge de llengües és una eina per al desenvolupament personal i un potent remei

contra la intolerancia.

Així mateix, en el context actual, dominar diversos idiomes és requisit indispensable per a accedir a un gran

nombre de places educatives i/o llocs de treball.

D'altra banda, les EOl ofereixen certificacions oficiáis deis nivells d'idiomes, que no solament serveixen ais

mes joves en el seu aprenentatge, sino que son d'utilitat per a qualsevol persona que aixl ho precise.

Actualment, en la provincia de Valencia h¡ ha diverses escoles oficiáis d'idiomes en diferents municipis

(Valencia, Quart de Poblet, Lllria, Gandía, Sagunt...), pero a mes, des de fa uns anys, la Conselleria

d'Educació ha implantat aularis descentralitzats en diferents municipis depenents d'una EOl principal.

És el cas per exemple de la EOl de Quart de Poblet, que contempla els aularis de Torrent, Manises, Xirivella,
Aldaia i Paiporta. També ocorre el mateix amb la EOl de Valencia, que té els aularis d'Alboraia, Catarroja,

Mislata, ÍES Balears o ÍES Benicalap, a mes de comptar amb la coneguda seu principal del Carrer Pía de
Zaidía.

Com es pot comprovar, poblacions d'inferior grandária a Burjassot compten amb una EOl o, almenys, amb un

aulari depenent d'una Escola d'idiomes principal. De fet, solament una població amb major nombre

d'habitants, com és el cas de Paterna, no compta amb una escola o un aulari propis, encara que es troba en

procés de tramitado, segons les informacions aparegudes en premsa.

A mes, tenint en compte que Burjassot és una de les poques ciutats universitáries del nostre territori que no

alberga installacions de la EOl, considerem just i necessari que per al próxim curs s'habilite una extensió de

la EOl de Valencia en un deis edificis públics de l'Ajuntament.
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D'aquesta manera, la Conselleria d'Educació podrá afavorir l'accés a la formado en idiomes deis nostres

veíns i veTnes, així com deis estudiants de les facultats situades a Burjassot i deis habitants deis municipis

limítrofs.

Tanmateix, és necessari ampliar les places que actualment ofereixen les EOI perqué sempre h¡ ha molts

alumnes que queden exclosos i no poden inscriure-s'hi.

Davant aquesta situado, considerem que la Conselleria d'Educació ha d'atendre aquesta demanda i ampliar

les escoles o els aularis, sobretot en idiomes tan necessaris i reclamats com l'anglés.

Per tot l'exposat, els grups municipals de l'Ajuntament de Burjassot sol-liciten al Pie l'adopció deis

següents ACORDS.

Primer- Instar a la Conselleria d'Educació a implantar una Escola Oficial d'ldiomes en el municipi de

Burjassot, o en defecte d'acó, un aulari d'alguna de les EOI existents.

Segon- Donar compte de la present moció al teixit associatiu de Burjassot, així com en el próxim butlletí

municipal o en qualsevol deis mitjans de comunicado públics"

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

En primer lloc correspon ratificar la inclusió d'aquest moció conjunta en l'ordre del dia al no haver sigut

dictaminada en Comissió.

Es ratifica la seua inclusió per unanimitat.

Sent les 20 hores i 5 minuts, s'incorpora a la sala de reunions el regidor Emili Altur.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que aquesta moció la va presentar en el seu moment EU i va

coincidir que també la va presentar el grup CIUTADANS, aleshores com és una reivindicado que afavoriria a

tots els veíns i veTnes del nostre poblé es va decidir que fóra una moció conjunta perqué tinguera mes forca.

A continuado explica breument el contingut de la moció.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per dinou vots a favor (7 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.

5. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT,

PER LA TRANSPARENCIA EN LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS. Expedient: 000062/2016-02

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

l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament

i Régim Jurídic deis Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten a!

Plenari per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament compta amb un elevat nombre de mecanismes per a utilitzar els diners públics i convertir-los en

servéis per a la gent. Un d'aquests mecanismes és subvencionar projectes, activitats o finalitats socials, ja

siga per impulsar un determinat tipus d'activitat, ja siga per donar suport a les iniciatives locáis, ja siga perqué

les institucions no es poden fer carree per les seues limitacions. A Burjassot hi ha un elevat nombre

d'associacions que treballen desinteressadament en diferents ámbits per proposar activitats obertes a la gent.
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En Totes amb Burjassot, pensem que s'ha d'enfortir el teixit associatiu, que no és mes que la ciutadania

organitzada, per fer del nostre municipi un lloc viu i que participe de la vida social i política. Pero acó no es pot

fer adequadament si les subvencions no compleixen amb uns adequats criteris en materia de transparencia,

de justificado i de regulado d'aquestes.

Segons ('última análisidel Síndic de Comptes de la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament va dedicar en

l'exercici del 2014, uns 766.000 € a subvencions, de les quals uns 712.000 € eren de concessió directa, és a

dir, no eren de concurrencia competitiva, qüestió que no ha sigut modificada. A mes, el mateix Síndic de

Comptes assenyala diverses deficiéncies tant en la mateixa Ordenanca General de Subvencions com a les

Bases d'Execució deis Pressupostos Municipals, arribant a la conclusió que els procediments no son

suficients per a garantir una adequada justificado en materia de subvencions. Per últim, assenyala algunes

practiques deficients quant a la gestió municipal en materia de subvencions, per exemple,

que incomplix l'obligatorietat de subministrar informado a la base nacional de subvencions, que no s'ha

acreditat que l'Ajuntament envié en el termini establert la documentado en lo referent a les condicions de les

subvencions concedides per altres administracions o que hi ha aspectes que no es comproven. És mes,
aquest apartat, amb 850 punts, és el menys puntuat de tots els apartats en funció de la fiscalització del

Síndic.

En Totes amb Burjassot tenim una altra idea de com s'han de fer aqüestes qüestions. Pensem que totes les

associacions han de teñir les mateixes oportunitats, i no entenem per qué es donen diners a unes i no a unes

altres, i hem pogut comprovar per nosaltres mateixos l'ambigüitat d'alguns convenís i la justificado dubtosa de

les subvencions d'unes altres. És per aixó, entre altres qüestions, que vam proposar la creació d'un Consell

Municipal de Transparencia que faga un adequat seguiment de les subvencions, i si bé es va aprovar a juny,

encara no s'ha convocat.

Per tot acó, proposem al Pie municipal de la Corporació Local l'adopció deis següents ACORDS

Primer.- Instar a l'equip de govern a la creació d'un registre públic sobre les subvencions concedides, de la

seua situado, de la seua justificado i del seu desenvolupament, així com el marc normatiu a qué s'afegeix.

Segon.- Instar a l'equip de govern a desenvolupar un Pía General de Subvencions que contemple la

creació d'unes bases reguladores de la concessió de subvencions que contemplen el següent:

1. La determinado, en cada cas, de llibres i registres comptables específics

per garantir l'adequada justificado de la subvenció.

2. Els criteris de graduado deis possibles incompliments de condicions impostes amb motiu de

la concessió de les subvencions. Aquests criteris resultaran d'aplicació per determinar la quantitat que

finalment haurá de percebre o reintegrar, en cada cas, el benefician.

3. L'exigéncia que, en cas que el benefician d'una subvenció siga una agrupado de persones ffsiques o

jurídiques sense personalitat, conste tant en la sol-licitud com en la concessió de la subvenció els

compromisos d'execució de cada membre, la quantitat a aplicar per a cadascun d'ells i el

compromís que l'agrupació no podrá dissoldre's fins que naja passat el termini de prescripció.

4. La creació d'un marc normatiu que establisca uns criteris per a la redacció de Convenís en cas

de concessió de subvenció directa i que siguen aplicats en tots els casos per igual.

5. L'establiment de la concessió de les subvencions per concurrencia competitiva com el métode

de concessió de subvencions ordinaria per defecte, de manera que, i en funció amb el punt anterior,

la decisió de donar una subvenció per concessió directa estiga suficientment justificada.

Tercer.- Incloure els canvis proposats ais punts anteriors en l'Ordenanca General de Subvencions.

Quart- Instar a l'equip de govern a convocar al Consell Municipal de Transparencia per tal que faca d'órgan a

on es tracten els acords de la present moció i també com a órgan ciutadá de seguiment, d'estudi i de

fiscalització respecte a les subvencions.

Cinqué- Informar deis acords de la present moció al teixit associatiu de Burjassot i ais mitjans públics de
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comunicado de l'Ajuntament de Burjassot, aixl com al BIM"

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

L'alcalde se n'adona que el grup Totes presenta una esmena a la seua moció, per la qual cosa es tracta en

primer lloc.

Peí grup Totes, Adrián Juste explica breument el contingut de l'esmena.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que des d'EU se saluda a aquesta esmena que es proposa.

Que el seu grup també va proposar el mateix mitjancant una moció, perqué es fera amb tes empreses que

treballaren amb l'Ajuntament i consideren que també és apropiat fer-ho amb les associacions.

Sotmesa l'esmena a votació, voten a favor els grups PP (4 vots), EU (2 vots), CIUTADANS (2 vots) i TOTES

(1 vot), total 9 vots. Voten en contra els grups PSOE (7 vots) i COMPROMIS (3 vots) total 10 vots, pertant es

rebutja l'esmena.

Al no incloure's l'esmena s'obri el torn d'intervencions sobre el fons de la moció i es van produir les següents:

Peí grup Totes, Adrián Juste explica el contingut de la seua moció.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que prácticament, durant aquesta legislatura, tots els grup

han fet propostes similars a aquesta per a intentar regular la fiscalització i execució de les subvencions que es

donen al teixit associatiu de Burjassot perqué aixl es facilita al teixit associatiu de Burjassot. Pensen que és

una bona idea, no solament peí control deis diners públics que ix de l'Ajuntament sino també per a facilitar les

coses al teixit associatiu, que moltes vegades per falta d'informació en tant que no saben que es poden gastar

o com justificar la subvencions que se'ls atorga, treballen amb dificultat, per acó tot el que siga regular

l'atorgament de subvencions, de justificar els diners que es lliura i el temps de pagament de les mateixes,

ajudaren al desenvolupament del teixit económic i associatiu del nostre poblé, per acó, i encara que

consideren que pot millorar-se la moció, el seu grup votará a favor.

Peí grupo C's, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup votará a favor d'aquesta moció perqué qualsevol

assumpte que fomenta la transparencia i consideren adequat, tindrá el seu suport. Que en el cas de les

subvencions hi ha moltes deficiéncies tal com ja ha advertit l'informe de la Sindicatura de Comptes, que diu

que és necessari augmentar les mesures de control i seguiment i aquesta moció pot ser molt positiva en

aquest aspecte.

Peí grupo PP, Sonia Casaus manifesta que per al seu grup aquesta moció no soluciona tots els problemes

que existeixen en l'Ajuntament amb el tema de les subvencions ni garanteix el corréete control intern de les

mateixes, pero encara aixf el seu grup la votará a favor per a veure si l'equip de govern escolta ais quatre

partits de l'oposició, que cadascun des del seu posicionament están dient el mateix constantment. Que se sap

que no está funcionant correctament el tema de les subvencions, aixl no diu la Sindicatura de Comptes, que

ha assenyalat fins a quatre incidéncies que son considera básiques i impliquen una feblesa reí levant en el

control intern, i també el departament d'lntervenció i el de Servéis Socials. Que el PP demana a l'equip del

govern que escolte les propostes i faca per complir-les perqué a mes hi ha un problema greu dones la

Sindicatura diu que poden existir imports pendents de justificar de subvencions en les quals ha vencut el

termini per a acó o fins i tot no justificades sense que s'haja exigit per acó els reintegraments ni s'han imposat

sancions pertinents, des d'lntervenció també diuen que les bases no determinen objectivament el tipus de

despesa i fins i tot el departament de Benestar Social insta ais servéis jurídics de l'Ajuntament perqué

s'elabore un "pía estratégic de subvencions", que se subministre informació a la base de dades nacional, que

les bases reguladores passen per pie i que s'incorporen a les mateixes uns criteris de graduació quan hagen

incompliments. Que ara espera que l'equip de govern done una explicació al seu vot. en contra de l'esmena a

aquesta moció i faga un esforc per fer complir la llei i peí bon funcionament de les subvencions.
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Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que els grups politics de l'oposició basen la seua critica sobre la

concessió de subvencions directes en un informe del Sindic de l'any 2014 en el qual en cap moment es diu

que s'estiga fent alguna cosa ¡Ilegal sino que fiscalitza com es fan les coses i fa una serie de recomanacions,

entre elles les que s'estan descrivint per l'oposició. Des del 2014 s'han fet una serie de modificacions per a

augmentar en transparencia, sent aquest Ajuntament el que mes ha avancat en la comunitat valenciana en

eines de transparencia. Que en aquesta moció es parla d'un registre públic de subvencions, que ja es va

crear i está en el portal de transparencia quasi un any i també hi ha publicats en aquest portal tots els

convenís que se signen amb qualsevol entitat del municipi. També parla sobre l'aprovació d'un pía general de

subvencions i bases reguladores i ja s'ha advertit que aquest document ja está fet i s'ha passat posa

Intervenció solament mancant ultimar un punt. Que hi ha una certa confusió respecte a la modificado d'una

ordenanca que ja existeix, dones Túnica ordenanca que ara mateix existeix quant a subvencions és la de

cultura i joventut que passará a derogar-se automáticament quan s'aprove aquesta perqué está inclosa dins i

l'únic punt en qué es dona la rao és l'acord és sobre la convocatoria del Consell de Transparencia que va a

ser imminent en breu. Que no s'está fent res il-legal dones les subvencions es donen arranjament a llei i

avalades sempre pels informes deis técnics municipals.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que s'alegra d'aquesta ordenanca i li haguera agradat que se'ls

haguera fet arribar l'esborrany pero que existisca aquest esborrany no justifica el vot en contra de la moció

dones es poden teñir en compte els acords per al punt que queda per ultimar. D'altra banda és veritat que els

convenís es poden consultar, pero solament el llistat, i no está actualitzat, tot la resta no consta amb la qual

cosa no considera que acó siga un registre. Que és cert que la moció no abasta tots els problemes pero per

experiencia si es posen molts acords en una moció és mes difícil que s'aprove i també es va dir en comissió

que s'obría a tots els grups per a poder aportar esmenes o modificacions, perqué la moció poguera eixir. Que

agraeix el vot a favor deis grups politics i espera que també ho faga l'equip de govern o que almenys d'una

contrapropuesta.

Peí grupo PP, Sonla Casaus manifesta al portaveu del PSOE que l'ínforme del Sindic al que s'ha referit és

l'últim que es té pero els informes d'lntervenció i les allegacions per part del departament de Servéis Socials

son actuáis i a data d'avui se segueix dient el mateix peí que fa ais criteris i ai fet que se segueix sense teñir

un pía se subvencions. En el tema de transparencia, menys paraules i mes fets, dones alguna cosa tan básic

com les Juntes de Govern Local, el PP va proposar en la legislatura passada que com hi ha moltes

competencia delegades peí pie, que anaren de lliure accés perqué el públic s'assabentara i fins i tot que es

publiquen les actes en la página web i no es fa en aquest Ajuntament. Que diu que no es fa gens que siga

¡Ilegal i es fa el que diuen els informes técnics i jurídics pero precisament quan es revisen els expedient no

están els informes en molts expedients de subvencions. Que en definitiva actualment se segueix tenint déficit.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta que hi ha coses que evidentment no s'han dut a terme d'aqueix

informe del Sindic de 2014 i creu que ja ho ha explicat perfectament en la seua intervenció anterior. Que

sobre el que ha dit la portaveu sobre la Junta de Govern Local, és un órgan de decisió que normalment

solament está formada per l'equip de govern, pero en aquest Ajuntament hi ha representado de tots els grups

de l'oposició menys el grup TOTES, per qüestió de nombres. Que les ajudes directes que dona aquest

Ajuntament están fetes per a un objectiu molt concret i difícilment poden ser de concurrencia competitiva i

segons el estadillo facilitat peí departament de Servéis Socials, son les següents: ajudes d'emergéncia a

collectius d'exclusió social baremades pels Servéis Socials, 187.000 euros, beques de menjador 31.000,

xarxa llibres 445.000, banc d'aliments 2.000, Consorci Pas a Pas 3.319, Conveni Poblé Sahrauí 2.500,

Clarejar Solidan, 1.600. Fons Valencia per a la Solidarítat 3.000, hi ha quatre convenís de discapacitats

14.000, aportado al Consorci Pactem Nord 39.000, subvenciones educado 30.950 i ajudes familiars escoles

infantils 103.000 euros.

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

contra (7 PSOE i 3 Compromís), ACORDA rebutjar en els seus propis termes la moció anteriorment

transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Benestar Social de 19 d'octubre de 2016.
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GOVERNACIÓ

6. GOVERNACIÓ- SOL-LICITUD QUE FORMULA MARÍA GARCÍA MUÑOZ D'AUTORITZACIÓ DE
COMPATIBILITAT PER A I'EXERCICI D'ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA COM A PROFESSORA

ASSOCIADA EN LA UNIVERSITAT DE VALENCIA. Expedient: 000206/2016-01.02.23

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcríu:
" Vist l'escrit de María GARCÍA MUÑOZ rebut en aquest Ajuntament el 15 de setembre de 2016 i registrat

amb el número 15078, en el qual sol-licita la compatibilitat per a poder exercir la seua labor com a

Treballadora Social en aquest Ajuntament amb el de professora associada en la Universitat de Valencia, amb

un contráete de régim associat 3+3.

Ates que María GARCÍA MUÑOZ té un contráete laboral temporal a temps complet com a Treballadora Social
temporal subscrit el 16 de juliol de 2016 i fins a fináis de desembre de 2016. No té reconeguda cap tlpus de

compatibilitat ni per a l'activitat pública ni per a la privada. El I loe que ocupa no té assignat cap

complement o factor específic d'incompatibilitat o de dedicació exclusiva.

Ates que l'article 4 d'aquesta Llei estableix que podrá autoritzar-se la compatibilitat per a l'acompliment d'un

lloc de treball en l'esfera docent com a Professor Universitarí Associat en régim de dedicació no superior a 30

hores setmanals i amb durada determinada, i sempre que no coincidisca l'horari a realitzar en l'acompliment

de les seues funcions en aquest Ajuntament.

Ates que l'article 4 d'aquesta Llei estableix que podrá autoritzar-se la compatibilitat per a l'acompliment d'un

lloc de treball en l'esfera docent com a Professor Universitari Associat en régim de dedicació no superior a 30

hores setmanals i amb durada determinada, i sempre que no coincidisca l'horari a realitzar en l'acompliment

de les seues funcions en aquest Ajuntament.

El Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Básic de

l'Empleat Públic, en la disposició final tercera modifica l'article 16.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,

d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, establint que no podrá autoritzar-

se compatibilitat al personal funcionan, al personal eventual i al personal laboral quan les retribucions

complementáries que tinguen dret a percebre de l'apartat b) de l'article 24 del present Estatut incloguen el

factor d'incompatibilitat al retribuít per aranzel i al personal directiu.

Segons la disposició final quarta del EBEP aquesta modificado produirá efectes en cada Administrado

Pública a partir de Centrada en vigor del Capitule III del Titule III (drets retributius) amb l'aprovació de les Liéis

de Funció Pública de les Administracions Publiques que es dicten en desenvolupament d'aquest Estatut. Fins

que es facen efectius aqueixos suposats l'autorització o denegació de compatibilitats continuará regint-se per

Tactual normativa. Fins avui no s'ha desenvolupat aquesta normativa.

La Llei 10/2010 de 9 de juliol de la Generalitat d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en

l'article 92.1 estipula que l'aplicació del régim d'incompatibilitats s'ajustará a la legislado básica estatal en

aquesta materia i a la normativa autonómica de desenvolupament. Fins avui no s'ha desenvolupat

aquesta normativa.

La qüestió de les incompatibilitats per a exercir un lloc en el sector públic del personal al servei de les

Administracions Publiques ve regulada en la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del personal al

servei de les Administracions Publiques, on assenyala:

a) En l'article 1.3 que l'acompliment d'un lloc de treball peí personal indos en l'ámbit d'aplicació

d'aquesta Llei será incompatible amb l'exercici de qualsevol carree, professió o activitat, públic o

privat, que puga impedir o menyseabar l'estricte compliment deis seus deures o comprometre la

seua imparcialitat o independencia
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b) art. 2.1.que será aplicable al personal al servei de les Corporacions Locáis i deis Organismes

d'elles depenents

c) art. 3.1 per a l'exercici de la segona activitat será indispensable la previa i expressa autorització

de compatibilitat, que no suposará modificació de jornada de treball i horari deis dos llocs i

que es condiciona al seu estríete compliment en ambdós

d) art 4.1 podrá autoritzar-se la compatibilitat per a racompliment d'un lloc de treball en Testera

docent com a Professor Universitari Associat en régim de dedicació no superior a la de

temps parcial i amb durada determinada

e) art. 14 que l'exercici d'activitats professionals anara de les Administracions Publiques requerirá el

previ reconeixement de compatibilitat, atribuít, en el cas deis Ajuntaments, a la competencia del

Pie.

El Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre incompatibilitats el personal en el seu article 14 estableix que

quan es refereixen a llocs de treball amb jornada a temps parcial, s'ha d'entendre per tal aquella que no

supere les trenta hores setmanals.

Ates que en l'escrit presentat, la interessada manifesta que realitzará el seu treball com a Professora

Associada amb una jornada de 3+3 hores setmanals, i que no existeix incompatibilitat horaria amb el seu

treball en l'Ajuntament.

I vist I'informe de la Técnic de Recursos Humans de data 22 de setembre del 2016.

Aquest Regidor, previ dictamen de la Comissió Informativa Municipal de Govemació, eleva al Pie la

següent proposta d'ACORD:

AUTORITZAR, sempre que justifique documentalment que la seua dedicació com a Professora

Universitaria Associada no supere 30 hores setmanals i té una durada determinada, la compatibilitat

sol-licitada per Maria GARCÍA MUÑOZ, notificant-li que Choran no pot coincidir amb l'horari de racompliment
de les seues funcions en l'Ajuntament"

Sense intervencions, el Pie, per divuit vots a favor (7PSOE, 4 PP, 3 Compromis i 2 C's i 2 EUPV) i una

abstenció (1 Totes), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment transcrita que ha

sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Govemació de 19 d'octubre de 2016.

7. GOVERNACIÓ- SOL-LICITUD QUE FORMULA LA TREBALLADORA MARÍA VICENTE PINA
D'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A TEXERCICI D'ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA
COM A PROFESSORA EN LA UNIVERSITAT DE VALENCIA. Expedient: 000210/2016-01.02.23

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" Vist l'escrit de María VICENTE PINA rebut en aquest Ajuntament el 19 de setembre de 2016 i registrat amb

el número 15078, en el qual sol-licita la compatibilitat per a poder exercir la seua labor com a Professora de

I'Escola Permanent d'Adults en aquest Ajuntament amb el de professora associada en la Universitat de

Valencia amb un contráete de régim associat 6+6.

Ates que María VICENTE PINA té un contráete laboral temporal a temps complet com a Professora de

I'Escola Permanent d'Adults subscrit N de setembre de 2016 i fins al 30 de juny de 2017. No té reconegut

cap tipus de compatibilitat ni per a l'activitat pública ni per a la privada. El lloc que ocupa no té assignat

cap complement o factor específic d'incompatibilitat o de dedicació exclusiva.
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Ates que la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del personal al servei de les Administracions

Publiques, assenyala, en la seua apartat c) que la present Llei será aplicable al personal al servei de les

Corporacions Locáis i deis Organismes d'elles depenents.

Ates que l'article 4 d'aquesta Llei estableix que podrá autoritzar-se la compatibilitat per a l'acompliment d'un

lloc de treball en l'esfera docent com a Professor Universitari Associat en régim de dedicació no superior a 30

hores setmanals i amb durada determinada, i sempre que no coincidisca l'horari a realitzar en l'acompliment

de les seues funcions en aquest Ajuntament.

El Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Básic de

l'Empleat Públic, en la disposició final tercera modifica l'article 16.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,

d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, establint que no podrá autoritzar-

se compatibilitat al personal funcionan, al personal eventual i al personal laboral quan les retribucions

complementarles que tinguen dret a percebre de l'apartat b) de l'article 24 del present Estatut incloguen el

factor d'incompatibilitat al retribuít per aranzel i al personal directiu.

Segons la disposició final quarta del EBEP aquesta modificado produirá efectes en cada Administrado

Pública a partir de l'entrada en vigor del Capitule III del Titule III (drets retributius) amb l'aprovació de les Liéis

de Fundó Pública de les Administracions Publiques que es dicten en desenvolupament d'aquest Estatut. Fins

que es facen efectius aqueixos suposats l'autorització o denegació de compatibilitats continuará regint-se per

Tactual normativa. Fins avui no s'ha desenvolupat aquesta normativa.

La Llei 10/2010 de 9 de juliol de la Generalitat d'Ordenació i Gestió de la Fundó Pública Valenciana, en

l'article 92.1 estipula que l'aplicació del régim d'incompatibilitats s'ajustará a la legislado básica estatal en

aquesta materia i a la normativa autonómica de desenvolupament. Fins avui no s'ha desenvolupat

aquesta normativa.

La qüestió de les incompatibilitats per a exercir un lloc en el sector públic del personal al servei de les

Administracions Publiques ve regulada en la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del personal al

servei de les Administracions Publiques, on assenyala:

a) En l'article 1.3 que l'acompliment d'un lloc de treball peí personal indos en l'ámbit d'aplicació

d'aquesta Llei será incompatible amb l'exercici de qualsevol carree, professió o activitat, públic o

privat, que puga impedir o menyseabar l'estricte compliment deis seus deures o comprometre la

seua imparcialitat o independencia

b) art. 2.1.que será aplicable al personal al servei de les Corporacions Locáis i deis Organismes

d'elles depenents

c) art. 3.1 per a l'exercici de la segona activitat será indispensable la previa i expressa autorització

de compatibilitat, que no suposará modificació de jornada de treball i horari deis dos llocs i

que es condiciona al seu estríete compliment en ambdós casos.

d) art 4.1 podrá autoritzar-se la compatibilitat per a l'acompliment d'un lloc de treball en l'esfera

docent com a Professor Universitari Associat en régim de dedicació no superior a la de

temps parcial i amb durada determinada

e) art. 14 que l'exercici d'activitats professionals anara de les Administracions Publiques requerirá el

previ reconeixement de compatibilitat, atribuít, en el cas deis Ajuntaments, a la competencia del

Pie.

El Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre incompatibilitats el personal en el seu article 14 estableix que

quan es refereixen a llocs de treball amb jornada a temps parcial, s'ha d'entendre per tal aquella que no

supere les trenta hores setmanals.
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Ates que en l'escrit presentat la interessada manifesta que realitzará el seu treball com a Professora

Associada amb una jornada de 6+6 ñores setmanals, i que no existeix incompatibilitat horaria amb el seu

treball en l'Ajuntament.

I vist l'informe de la Técnic de Recursos Humans de data 22 de setembre del 2016.

Aquest Regidor, previ dictamen de la Comissió Informativa Municipal de Governació, eleva al Pie la

següent proposta d'ACORD:

AUTORITZAR, sempre que justifique documentalment que la seua dedicado com a Professora

Universitaria Associada no supere 30 ñores setmanals i té una durada determinada, la compatibilitat

sol-licitada per María VICENTE PINA, notificant-li que l'horari no pot coincidir amb l'horari de l'acompliment de

les seues funcions en l'Ajuntament"

Sense intervencions, el Pie, per divuit vots a favor (7PSOE, 4 PP, 3 Compromis i 2 C's i 2 EUPV) i una

abstenció (1 Totes), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment transcrita que ha

sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 19 d'octubre del 2016.

8. GOVERNACIÓ- COMISSIONS INFORMATIVES PERWIANENTS. PERIODICITAT DE LES
MATEIXES. Expedient: 000231/2016-01.02.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" Les Comissions informatives celebraran sessions ordináries amb la periodicitat que acorde el Pie en el

moment de constituir-les , en els dies i hores que establisca l'Alcalde o el President de la Corporació o el seu

respectiu President, els qui podran així mateix convocar sessions extraordináries o urgents de les mateixes

(article134delROF).

En virtut d'acó, es proposa al Pie l'adopció del següent ACORD:

Fixar la periodicitat de les sessions de les Comissions informatives permanents en una al mes"

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

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que en la Comissió Informativa es va comentar que no venia

reflectit en l'expedient el detall de l'assumpte i encara que se'ls va donar na explicació, en el pie segueix

estant igual i entén que solament és informar que la comissió informativa és una vegada al mes pero no es

detalla el motiu.

Per la Secretaria del Ajuntament s'adona que s'está fixant la periodicitat de sessions de carácter ordinari i

llavors com els plens se celebren una vegada al mes, es proposa que les comissions informatives se celebren

igualment una vegada al mes.

Per L'alcalde es posa en coneixement que per decret d'alcaldia s'informará del dia i l'hora de les comissions

informatives.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per quinze vots a favor (7 PSOE, 3 Compromis, 2 EUPV, 2 C's i 1

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

transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 19 d'octubre de 2016.

IGUALTAT I DESENVOLUPAMENT LOCAL

9. PROMOCIÓ ECONÓMICA- MOCIÓ 25 NOVEMBRE CONTRA ELS VIOLÉNCIES MASCLISTES.
Expedient: 000005/2016-05.70.01
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Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Lluna Arias Cortina, com a Regidora de Benestar Social i Igualtat, a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara

del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis,

d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten al Plenari per al seu debat i aprovació si

s'escau, la següent

MOCIÓ 25N CONTRA LES VIOLÉNCIES MASCLISTES

En el que portem de 2016, han estat assassinades 43 dones i 2 menors, i hi ha 9 assassinats de dones mes

en investigació segons dades de la Coordinadora Feminista de Valencia (a falta d'incorporar al seu registre

l'assassinat d'una jove de 32 anys a Ávila el passat 7 d'octubre).

Els assassinats conformen la máxima representado de les formes de violencia masclista que continúen

sotmetent a les dones en tots els ámbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemática vulneració

deis drets humans de mes de la meitat de la poblado a la nostra societat. Aqüestes violéncies teñen el seu

origen i nucli en la pervivéncia d'un sistema heteropatriarcal, present a totes les estructures de la societat, que

tolera la desigualtat i resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu eos i consolida pautes

culturáis que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de I'ONU va declarar el 25

de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violencia contra les Dones. Una data que ha de

servir, no sois per a la refiexió per part de tota la societat, sino també per a la renovado deis esforcos per part

de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquesta xacra.

Coincidint amb aquesta data, com ve ocorrent els últims anys, l'Ajuntament de Burjassot vol fer palesa la seua

condemna mes ferma a tota mena de violencia contra les dones, i patida també pels seus filis i filies, que es

troben en l'epicentre del fenomen i pateixen directament el seu impacte.

Els Ajuntaments i les Diputacions provincials en ser les Administracions mes properes a la ciutadania, son els

Governs que han de donar una resposta mes rápida i eficac a aquesta xacra social. En aquest sentit, aquest

Ajuntament vol reafirmar el seu compromls amb la lluita contra la violencia masclista i les desigualtats que la

legitimen i perpetúen.

Per tot aixó, proposem següents ACORDS:

Primer- Aquest Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memoria de totes les dones assassinades

per violencia de genere i expressa les seues condolences a les seues famflies i amistats, alhora que expressa

el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violencia, redobla el seu compromís amb les victimes i

declara la tolerancia zero amb els maltractadors.

Segon- Aquest Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les violéncies masclistes i

la desigualtat una política prioritaria i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través

de les seues regidories.

Tercer- Així mateix, es compromet a facilitar, a través deis mitjans públics deis quals disposa, tot ti pus de

campanyes dirigides a la prevenció, orientado i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la

violencia masclista.

Quart- En tant que entitat subvencionadora, aquest Ajuntament es compromet finalment a no subvencionar

actes en les quals l'entitat organizadora utilitze el eos de la dona de forma sexista com a reclam publicitari."

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:
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Peí grup PSOE, Olga Camps explica el contingut d'aquesta moció.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per dinou vots a favor (7 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 Comissió Informativa d'lgualtat i Desenvolupament Local de 19

d'octubrede2016.

10. PROMOCIÓ ECONÓMICA- MOCIÓ PER A DONAR SUPORT I PODER PARTICIPAR EL MUNICIPI
DE BURJASSOT EN EL SISTEMA SDDR. Expedient: 000006/2016-05.70.01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" Emili Altur Mena, portaveu del Grup Municipal Coalició Compromls a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empar

del que 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, presenta al Plenari per al seu debat i aprovació si

s'escau, la següent

MOCIÓ PER DONAR SUPORT I PODER PARTICIPAR EL MUNICIPI DE BURJASSOT EN EL SISTEMA
SDDR.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climátic i Desenvolupament Local, Elena Cebrián, ha

acordat amb la Ciutat de Valencia, la implantado de la iniciativa del Consell per a la posada en marxa del

sistema de dipósit, devolució i retorn (SDDR) d'envasos. L'objectiu d'aquesta iniciativa és reduir l'abandó

d'aquests a tot arreu del nostre territori.

El sistema SDDR és compatible amb tots els sistemes de gestió de residus municipals i suposará un estalvi

per ais ajuntaments en arreplega, tractament i neteja de llaunes i botelles de beguda. Es tracta que tornen a

vendre's aigües, refrescos, sucs i cerveses per mitjá d'un dipósit de 10 céntims recuperable quan es retoma

l'envás buit al comer?.

Aquest model de recollida selectiva no és cap invent nou, sino que ja está establert en altres pa'ísos. Els

avantatges del sistema de retorn d'envasos están avalats per arguments sólids, tan técnics com per

nombrosos estudis realitzats. El model está instaurat en mes de 40 regions del planeta funcionant amb éxit.

Alemanya, Suécia, Dinamarca, Australia, Canadá i alguns Estats deis EUA, paisos líders en materia

económica o mediambiental que están abastint taxes de recollida selectiva de fins el 98% d'envasos.

És per aixó que proposem al pie, l'adopció deis següents ACORDS:

Primer.- Traslladar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climátic i Desenvolupament Local, el

suport de l'Ajuntament de Burjassot en la implantado del sistema selectiu de dipósit, devolució i retorn

(SDDR) d'envasos que vol impulsar el Consell en els municipis valencians.

Segon.- Instar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climátic i Desenvolupament Local a

instaurar el sistema SDDR en municipis de mes de 20.000 habitants, i concretament, al poblé de Burjassot.

Tercer.- Donar trasllat deis presents acords al teixit associatiu de Burjassot, i publicitar-ho pels mitjans

habituáis"

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

Peí grup Compromís, Emili Altur explica el contingut de la moció.
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Peí grupo Totes, Adrián Juste manifesta que aquesta moció ha provocat un gran debat en el seu grup per

totes les implicacions que té i perqué el PP ha presentat una altra que en llnies generáis implica tot el contrari.

Que tal com ha explicat el portaveu de COMPROMIS, la qual cosa es proposa és alguna cosa semblat al que

es feia fa temps, cobrar uns céntims per cada botella de vidre que es compre i en portar-la al lloc destinat per

a acó, aquests diners es retorna. Que el PP , en la següent moció el que proposa és demanar que es millore

el sistema de reciclatge actual deis contenidors groes i es reconsidere el sistema nou que toca ara debatre.

Que el debat és complicat perqué encara que aquest sistema té aspectes positius com suposar una bona

manera d'incentivar el reciclatge i de conscienciar a la ciutadania peí que fa al que costen els envasos de

plástic i vidre, ajudar a mantenir la neteja en els carrers, beneficis a Chora d'augmentar la taxa de reciclatge i

també per ais comercos ja que els llocs on s'ha implantat aquest sistema, reben una compensado per cada

envás que s'arreplega i si no s'arrepleguen també obtenen un benefici peí preu de l'envás i també pot teñir un

efecte positiu el que solament s'encarregue una única empresa, cal pensar que la inversió per al govern

autonómic va a ser molt alta i que no va a substituir el sistema actual i que en definitiva els residus van a anar

a parar al mateix lloc pero hi haurá un contenidor mes i els envasos serán mes cars. Que el seu grup

considera que sense una conscienciació previa i un suport majoritari tant de la poblado com deis comercos

va a teñir una rendibilitat tant económica com a social molt pobra.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que el seu grup va a votar a favor d'aquesta moció com ja va

fer en comissió i la rao és perqué els valors no teñen preu, dones és fonamental inculcar a la gent d'aquest

poblé i aquest país valores com la responsabilitat amb el medi ambient, reutilització, neteja i reciclatge,

perqué cal recordar que ja s'utilitzava aquest sistema i funcionava molt bé. Que cal ensenyar des d'una

primerenca edat que tot té un cost i que és molt important participar en el manteniment de la societat i el medi

ambient.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup votará en contra perqué encara no se sap amb

detall com es va a implantar aquest sistema i de moment solament existeix un esborrany que ja ha sigut

rebutjat per cadenes de supermercats valencians com Consum i Mercadona i per moltes empreses. Aquest

sistema va a suposar un augment del cost de 10 céntims per envás i solament es retornará si aquest es

diposita en la maquina i está en bones condicions, no hi haurá reutilització i a casa es necessitará un altre

poal per a aquests envasos amb el problema que les botelles no poden arrugar-se i ocuparan mes espai. Que

en l'esment s'esmenta a diversos paísos que teñen implantat aquest sistema, pero no s'esmenta que Bélgica

que no no té és capdavanter en reciclatge, la qual cosa significa que la clau está en la conscienciació i

collaboració ciutadana i no a imposar una pujada de preus al consum. Que el seu grup está a favor del

reciclatge pero no va a votar a favor d'aquest sistema perqué li sembla mes adequat el sistema de reciclatge

de contenidors de colors que existeix actualment, amb mes campanyes de conscienciació ciutadana.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup votará en contra d'aquesta moció perqué ha presentat

una altra, totalment contraria a aquesta. Que aquest avantprojecte de reciclatge va a coexistir amb el qual ja

existeix i solament podrá arreplegar el 2% deis envasos que s'utilitzen. Que vol aclarir que el sistema que hi

havia antigament consistía a retornar els envasos per a ser reutilitzats i no té res a veure amb el qual ara es

pretén aprovar. Que amb aquest sistema, les persones van a haver de pagar mes pels envasos, els

comergos i restaurants hauran de disposar d'un lloc en el seu local per a poder teñir la máquina i assumir el

cost de la mateixa, per tant es van a tornar recogedores de certs envasos i no els sembla justs, i encara que

Consellería ha dit que ho subvencionará, no és possible que ho faca fntegrament i encara així no s'entén

perqué Consellería ha d'invertir en aquest pía quan no es creu en els resultáis esperats, a mes, els

ajuntaments, que recapten peí tonatge deis contenidors groes, recaptaran menys diners, també hi haurá

problemes de contaminació creuada i tot el sector hostelero i comercial, tot el teixit associatiu i empresarial

está en contra i ho veuen com una imposició.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que va a continuar amb la seua intervenció anterior i pregunta si els

comergos van a encarregar-se del manteniment o si se'ls va a compensar per teñir un contenidor dins, si es

van a posar en les grans superficies o solament en el xicotet corriere o si será opcional o obligatori, dones si

no es posa en tots els municipis les persones poden anar a comprar a altres municipis o a un altre lloc on el

preu siga inferior, com va a ser la despesa per a l'Ajuntament i que es va a encarregar. Que el seu grup posa

en qüestió que un multinacional noruega s'encarregue d'un servei públic. Per concloure entenen que en l'estat
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espanyol existeix un gran problema quant al tema del reciclatge per falta d'infraestructura i una insuficient

consciéncia social, per tant consideren que si no hi ha un estudi previ amb les necessitats de reciclatge de

Burjassot, tant a nivell comercial com a individual i per barris, un estudi tant a nivell autonómic com a estatal

de íes necessitats a nivell d'infraestructures i la capacitat de reciclatge que es necessita, una reglamentació
general dins d'una normativa i un pía que incloga la implementació a tots els nivells del sistema SDDR

conjuntament amb altres mesures per a augmentar la taxa i eficiencia del reciclatge de residus com per

exemple implantar la separado de la brossa de comercos i hostaleria i sense que existisca una acceptació

majorítáría de tots els agents socials implicats, aquesta implantado, llavors, no pot eixir bé i el seu grup té por

que si Conselleria implanta aquesta sistema sense teñir tots aquests factors en compte, acó no servisca per

res i damunt súpose un alt cost per a la ciutadania per acó no poden estar ni totalment a favor ni totalment en

contra de cap sistema, perqué falten dades peí que fa a l'eficácia, eficiencia i peí que fa a la forma

d'implantació, per acó s'abstindrá en la votació.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que óbviament aquest sistema és diferent del que existia fa

temps, en el qual es reutilitzaven els envasos. Que per desgracia ara s'utilitza mes el plástic que el cristall,

pero vol insistir en el valor didáctic que té la implantació d'aquest sistema perqué considera que té a veure

amb l'educació que estem transmetent a les nostres filies i els nostres filis i que en lloc de mirar el que va a

costar és millor mirar els valors que suposa per acó el seu grup votará a favor d'aquest sistema.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que aquest és un tema d'educació i conscienciació ciutadana pero

el seu grup no está d'acord que el producte vaja a costar mes car ni que caiga teñir en les cases un altre poal

mes per ais envasos que es puguen portar ais supermercats.

Peí grup PP, Sonía Casaus manifesta que aquest sistema no té cap avantatge, perqué no substitueix al que

ja hi ha ni suposa cap inversió perqué hi haja alguna campanya de conscienciació ciutadana, sino que suposa

costar mes a les arques municipals, a la ciutadania i al comer?. Que el seu grup, igual que tots els comercos,

está totalment en contra d'aquest sistema que no aporta gens i per acó votará en contra.

Por el grupo Compromís, Emili Altur manifesta que el sistema de reciclatge actual és bo pero fa mancada

complementar-ho perqué es va evolucionant i aixl com antigament es treien les borses de brossa al carrer i

van ser sorgint els contenidors, ara hi haurá un de mes perqué la vida evoluciona i les circumstáncies canvien

i aquest nou sistema reforcará al que ja existeix. Que s'ha escoltat i tingut en compte a totes les parts

implicades pero no ha d'estranyar-li a ningú que les empreses que han d'ajudar a col-laborar en aquesta

conscienciació s'hagen queixat, pero son part de la societat i per tant dins de la seua responsabilitat social

empresarial está també l'educar i afavorir polftiques mediambientals i agó és una política mediambiental com

qualsevol altra i si Conselleria inverteix 40.000 euros a educar i generar que futures generacions puguen teñir

un mitjá ambienta mes sa i mes adequat i han consensuat i estudiat aquest sistema, benvingut siga.

Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie, per dotze vots a favor (7 PSOE 3 Compromís i 2 EUPV), sis vots en

contra (4 PP, i 2 C's) i una abstenció (1 Totes), ACORDA aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa d'lgualtat i Desenvolupament

Local de 19 d'octubre de 2016.

11. PROMOCIÓ ECONÓMICA- MOCIÓ PER A DEFENDRE ELS CÍTRICS VALENCIANS DAVANT EL
CANVI D'ARANZELS DE LA VA UNIR EUROPEA. Expedient: 000007/2016-05.70.01

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

" Emili Altur Mena, portaveu del Grup Municipal Coalició Compromís a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empar

del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Juridic de les Entitats Locáis,

d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenta al Plenari per al seu debat i aprovació si

s'escau, la següent

MOCIÓ PER A DEFENDRE ELS CÍTRICS VALENCIANS DAVANT DEL CANVI D'ARANZELS DE LA UNIÓ
EUROPEA
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De nou, la Unió Europea perjudica el nostre camp i aquelles persones que viuen d'ell. Fa a penes unes

setmanes, s'aprovava en el Parlament Europeu una modificado del régim d'importació de citrics del sud

d'África. Malauradament, només els eurodiputats valencians, murcians i andalusos van votar en contra
d'aquesta barbarie, la resta d'eurodiputats de I'Estat es van abstenir o van votar en contra.

Fins ara, els citrics del sud d'África podien ser importáis sense aranzels fins al 15 de setembre, aixó volia dir
que garantien que durant els mesos d'estiu hi haguera taronges allá on en volien, pero a mesura que

comencava la campanya de la taronja valenciana, si els sud-africans volien portar les seues taronges a la

Unió Europea, havien de pagar unes taxes.

Grades a la modificado del régim d'importació de citrics del sud d'África, podran arribar fins al 30 de
novembre. Tradicionalment, la campanya forta de les navelines és durant els mesos d'octubre i novembre; si

la taronja del sud d'África, "sense llavors, molt sucosa i dolca, de textura i sabor atractiu" com les grans
companyies importadores la publiciten, pot arribar a Europa (incloent-hi el País Valencia i, per tant, Burjassot)

sense cap cost, perjudicará molt notablement les nostres taronges i, com a conseqüéncia, els nostres

llauradors.

La situado económica deis llauradors citrícoles valencians és molt dolenta i, de nou, des d'Europa, ens

intenten clavar l'estaca de mort.

A tot acó, li hem de sumar el risc de contagi d'una plaga de taronges anomenada black spot. Segons les

normes europees de sanitat vegetal, si es detecten mes de 14 casos d'aquesta plaga, s'han de tancar les

fronteres peí risc que corren els nostres cultius a contagiar-se. L'any 2016, el nombre de deteccions ha estat

molt mes elevat, per contra no només no hem tancat les fronteres com s'hauria d'haver fet, sino que a mes a

mes els allarguem el termini perqué ells puguen portar sense cap cost taronges al nostre territori.

Per tot acó, sollicitem al Pie de l'Ajuntament de Burjassot:

Primer- L'Ajuntament de Burjassot insta el Consell a posar-se en contacte amb la Presidencia del Govern de

l'Estat per tal que realitze les accions oportunes davant la Unió Europea per a compensar económicament

mitjancant ajudes els llauradors citrícoles valencians.

Segon- L'Ajuntament de Burjassot insta el Consell a demanar al Govern de l'Estat que presente les

propostes oportunes davant la Unió Europea per a intensificar i reordenar les polítiques destinades a la cerca

i obertura de nous mercats, així com a la conservado deis mercats actuáis, per tal de pal-liar els efectes de

l'entrada sense aranzels de les taronges del sud d'África.

Tercer- L'Ajuntament de Burjassot insta el Consell a posar-se en contacte amb la Presidencia del Govern per

tal d'iniciar els trámits necessaris perqué aquesta mesura no es faca efectiva en l'acord comercial amb el sud

d'África i les taronges del sud d'África paguen aranzels a partir del 15 de setembre i que no entre aixl en
competencia deslleial amb la taronja valenciana.

Quart- L'Ajuntament de Burjassot insta el Consell a posar-se en contacte amb la Presidencia del Govern de

l'Estat per tal que busque aliances amb els altres paísos i aconseguir que els paísos voten en contra d'aquest

canvi en el tractat sud-africá.

Cinqué- L'Ajuntament de Burjassot insta el Consell a posar-se en contacte amb la Presidencia del Govern de

l'Estat per tal que la Unió Europea garantisca que les taronges complisquen amb la normativa fitosanitária

europea i previnga la possible plaga black-spot"

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

Peí grup Compromís, Emili Altur explica el contingut de la moció.
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Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup votará a favor perqué secunden tota l'argumentació

que ha mantingut el company de COMPROMlS, pensa que s'ha de protegir el que és nostre i sempre han
votat i votaran a favor de protegir els productes de la nostra térra, la nostra economía, major competencia

autonómica i municipal i un financament mes just. Que vol aprofitar per a fer una crítica a la UE, perqué ha

suposat any rere any una destrucció progressiva de l'economia valenciana, del teixit industrial valencia i deis

productes valencians, una UE que converteix a la nostra térra i a tot l'estat espanyol en un territori subordinat

ais interessos d'Alemanya i de la troica, que negocia en els despatxos tractats económics com el TTIP, que

atempten contra els drets mes basics, aqueixa UE que una vegada mes doblega l'esquena a interessos que

gens teñen a veure amb nosaltres i que al final tomarem a pagar molt car, pero d'altra banda també cal

criticar el nostre govern, un govern que és totalment incapac de defensar els interessos del nostre territori,

que solament parla de complir amb els "deures" d'adaptar la recepta neoliberal i destructora de les retallades i

no dona la cara per nosaltres. Que en aquest sentit s'ha de nomenar a tots els carrees polltics, eurodiputades

i eurodiputats, que no han votat en contra d'eliminar les taxes de les taronges sud-africanes. Solament han

votat a favor de l'eliminació de les taxes nou persones del PP, una de les quals va canviar després el seu vot,

i dues persones de UPyD, una de les quals també va rectificar després i s'han abstingut vuit persones del

PSOE, per descomptat ningú era del Pais Valencia, per acó pregaría que s'enviara un missatge a aqüestes

persones perqué donen explicacions publiques del sentit del seu vot en contra deis interessos de la nostra

térra.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que ens trobem davant a una nova humiliació de la UE

enfront de la producció valenciana, que no solament ha canviat el nostre sistema económic, i mes en concret

l'agn'cola obligant al que es devia o no conrear, sino que també aquesta és una unió d'interessos económics

on els paísos mes influents protegeixen els seus interessos i imposen dures condicions a les seues colónies,

perqué per desgracia, a l'estat espanyol se li está tractant com una colonia i no és de rebut que Alemanya, o

altres paísos influents en la UE, seguisquen mantenint aranzels en els seus productes culturáis o industriáis

mentre obliga a Espanya, Italia, Grecia i Portugal al fet que els alcen per a poder vendré els productes de les

seues fabriques o fins i tot que permeta que altres paísos, amb salaris i condicions inferiors al nostre, puguen

introduir-los en la UE a un preu inferior, amb la qual cosa ens trobem com per exemple que els cltrics

valencians estiguen abandonats en els camps i que les condicions de les persones que treballen en el camp

siguen cada vegada pitjor.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per dinou vots a favor (7 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 Comissió Informativa d'lgualtat i Desenvolupament Local de 19

d'octubrede2016.

12. PROMOCIÓ ECONÓMICA- MOCIÓN SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS D'ENVASOS, GRUP
MUNICIPAL POPULAR. Expedient: 000008/2016-05.70.01

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 Juridic de les Entitats Locáis; presenta per al seu debat, i si escau,

aprovació peí Pie de la Corporació de la següent:

MOCIÓ SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS D'ENVASOS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El sistema que promou el Consell implica un percentatge molt baix de reciclatge de residus, menys de l'un per

cent. De moment el que se sap d'aquest sistema, de dipósit, devolució i tornada (SDDR) és que no va a

haver-hi major reciclatge, ni mes ocupació, i si majors preus, un dany a les butxaques deis consumidora, a

mes de ser un sistema amb el qual es contamina mes.
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Productes com l'aigua, sucs, refrescs i cerveses pujaran el seu preu com a conseqüéncia del nou sistema de

reciclatge que vol ¡mposar el Consell ¡ que encarirá tots els envasos.

Aquest sistema no és mes ecológic, ni mes eficac ni pot anar solament, ja que ha d'anar acompanyat del

mecanisme que ara com ara está en práctica i amb el qual cada any a Espanya s'aconsegueix reciclar mes.

Peí que sembla que Túnica cosa que hi ha darrere de l'obstinació a implantar el SDDR és un negoci privat.

El d'avui és un sistema amb un alt grau de coneixement per part deis ciutadans, que cada vegada participen

mes, un sistema que está demostrant ser cada vegada mes eficient en el reciclatge, un sistema que no fa

distinció d'envasos ni de l'estat en el qual es troben els mateixos.

No obstant acó el SDDR és un sistema de perjudicis i d'un cost que ho fa inviable. L'elevadíssim cost que

suposa el SDDR es repercutirá directament en les persones.

El SDDR no suposa reutilització, ja que al final tots els envasos aniran a parar a la mateixa planta de

reciclatge. Amb el SDDR es fa una selecció d'envasos i no tots valen, solament alguns, a mes aqueixos que

sí valen han d'estar en perfecte estat, només d'aquesta manera es retornará al consumidor la flanea que haja

pagat préviament.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular presenta la següent proposta d'ACORD

Primer.- Instar al Consell a adoptar les mesures oportunes per a intensificar el sistema de reciclatge de

residus d'envasos actual.

Segon- Instar al Consell a constituir una comissió de treball integrada per técnics de la Consellerla,

fabricadores d'envasos, envasadores, recicladores, grans superficies, associacions de comerciants i de

consumidors, centres tecnológics, universitats de la Comunitat Valenciana, SCRAPs i altres organismes que

podrien veure's afectats peí SDDR, per a l'estudi de la seua ¡mplantació, emetent un dictamen final en el

termini d'un any que es pronuncie sobre la conveniencia o no d'aquesta implantació.

Tercer.- Instar al Consell al fet que se de compte a aquest Ajuntament de les mesures que s'adopten i de les

actuacions que es duguen a terme sobre aquest tema, en el termini de dos mesos, així com trasllat a tots els

grups parlamentaris deis Corts Valencianes"

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

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

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que anteriorment ja han deixat clara la seua postura amb aquest

tema. Que en aquesta moció hi ha una part que mes o menys se sosté pero hi ha altres qüestions, com la

previsió d'augment del reciclatge o el fet que no es vaja a crear treball, que no aquesta ciar, de fet el seu grup

considera que podrien crear-se entre 1.000 i 1.600 llocs de treball. Que tampoc están d'acord amb la solució

que es planteja en la moció, és a dir la postura del PP és que no els agrada, pensen que a la gent tampoc els

agrada i amb algunes dades que teñen pels quals consideren que eixirá malament la seua postura és seguir

igual, amb el mateix sistema i amb una major inversió i acó és una qüestió molt genérica que no diu gens ni

aporta gens constructiu. Que no obstant acó proposen la creació d'una comissió de treball, amb tots els

agents ¡mplicats, per a estudiar la proposta i analitzar els dos sistemes i el seu grup pensa que seria básic fer-

ho, dones sense la implicació i el suport del teixit comercial i social és complicat que el sistema SDDR

funcione bé. Que com ja ha dit anteriorment el seu grup s'abstindrá en la votació.

Peí grup PP, Sonta Casaus manifesta que en definitiva tot l'esforc que es faca a portar els envasos ais

comercos i conservar-los en bon estat no va a servir per res perqué van a acabar tots en el mateix lloc que

van ara i no es van a tractar de forma diferent, on está l'avancament?. Que l'equip de govern i la Consellerla

haurien d'escoltar a les persones implicades en aquest assumpte i deixar de mirar en el negoci d'una

empresa mixta que gens té a veure amb el que es diu a favor de la gestió pública, i cercar solucions conjuntes
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dones la mateixa empresa ECOEMBES ha denunciat en premsa que acusa al Consell d'obviar durant mesos

el seu pía de recidatge per a ara contractar amb una altra empresa un sistema complementan.

Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que el seu grup votará en contra d'aquesta moció perqué es

presenta en contra de la moció anterior. Que aquest sistema és complementan a l'anterior, no és qüestió de

ser mes ecológic que Tactual, és qüestió d'ampliar-ho i que coexistisca amb el qual hi ha. Que evidentment

ECOEMBES O ECOVIDRIO poden estar mes o menys a gust amb aquest sistema perqué trenca un status

quo, pero no és cert que no hi haja una comissió de treball, dones si el sector empresarial de distribució ha

manifestat el seu rebuig, és senyal que se'ls ha preguntat i s'intentará arribar a un consens, que és complicat

quan cal barrejar molts interessos, pero hi ha valors que prevalen sobre determináis interessos mercantils

com son la protecció de la naturalesa, el reciclatge, l'educació i la conscienciació, ais quals no se'ls ha de

posar preu.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que com s'ha aprovat l'anterior moció i sembla que es va a demanar

a la Consellería que s'implante el sistema, prega que es faga un informe des de l'Ajuntament per a veure que

implicacions es pot teñir, com es va a implantar , com va a ser el seu desenvolupament per a veure si

funciona o no i que va a comportar tant a les ¡nstitucions com a la ciutadania.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que no es tracta de canviar el sistema que ja existeix sino

d'incentivar el que no hi haja llandes ni residus peí carrer, perqué si se'ls dona un valor, óbviament la majoria

de la gent no els tirará al carrer ni els barrajará en un altre contenidor. Que després es van a portar a reciclar,

per descomptat, pero el que s1 intenta fer és complementar perqué s'utilitzen els contenidors d'envasos i

conseqüentment s'está fent que la gent recicle mes.

Peí grup PP, Sonía Casaus manifesta al company de COMPROMÍS, que les dues mocions es van presentar
alhora en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, per tant aquesta no és una moció en resposta a la seua.

Que no ha escoltat ni un sol motiu que justifique que aquest sistema siga positiu dones quan una inversió té

un resultat favorable no cal mirar preu pero si s'inverteix sense resultats positius es converteix en una

despesa absurda i des del seu grup s'está dient tota l'estona que aquest és una despesa absurda perqué ja hi

ha un sistema i es pretén afegir una mica mes perqué el resultat siga el mateix, perqué els residus van a anar

a parar al mateix lloc. Que s'está demanant, mitjancant articles en premsa per part deis principáis implicats i

peí PP, que s'estudie, que se senten, que escolten i que negocien el millor per a tots.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per sis vots a favor (4 PP, 2 C's), dotze vots en contra (7 PSOE 3

Compromís i 2 EUPV), i una abstenció (1 Totes), ACORDA rebutjar en els seus propis termes la moció

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa d'lgualtat i Desenvolupament

Local de 19 d'octubra de 2016.

SEGURETAT IACCIÓ CIUTADANA

13. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A IMPLANTAR
UN SISTEMA DE RESERVA ONLINE PER A les INSTALLACIONS ESPORTIVES DE BURJASSOT.

Expedient: 000007/2016-09

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

" Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del grup municipal Ciutadans-C's Burjassot (qrupo.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 escau, d'acord amb la següent.

EXPOSICIÓ DELS MOTIUS
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La práctica de 1'esport és essencial per a millorar la qualitat de vida de les persones. En el municipi de

Burjassot disposem de diferents installacions esportives, com és el cas del pavelló cobert, les piscines, els

camps de fútbol o poliesportius que permeten realitzar l'exercici físic necessari ais nostres veíns.

Per a l'ús d'aquestes insalaciones, com és habitual, és necessari realitzar una reserva i pagar la corresponent

taxa municipal. En el cas de les pistes poliesportives de tennis, pádel, frontó, básquet, etcétera... aquesta

reserva ha de realitzar-se de forma presencial en les installacions del propi centre esportiu, en l'horari en qué

está obert i amb la presencia de la persona responsable.

Aquest fet suposa que el veí haja de desplacar-se fins al poliesportiu previament a realitzar l'activitat, amb el

problema afegit que en moltes ocasions la pista o l'horari en qué es pretenga reservar estiguen ja ocupats. És
cert que per a consultar la disponibilitat sí que es permeten les consultes telefóniques (no succeeix el mateix

per a realitzar les reserves), pero no son poques les ocasions que diferents usuaris s'han queixat que no han

sigut respostes aqueixes trucades, entenem que perqué el personal no estava al costat del teléfon per

qualsevol motiu.

En plena era de les tecnologies aquesta forma de gestionar les reserves de les installacions esportives és

propia d'una altra época. No és de rebut que l'any 2016, quan la majoria deis trámits administratius es

realitzen a través d'intemet, encara caiga personar-se ffsicament en un poliesportiu per a realitzar una reserva

d'una pista de frontó.

Des de Ciutadans Burjassot considerem que l'Ajuntament, igual que ha fet en altres ámbits com la

contractació electrónica, ha de modernitzar-se i donar moltes mes facilitats ais veíns, que els estalvien temps i

esforc.

A mes, per culpa del sistema de reserva actual, en moltes ocasions es perden usuaris que prefereixen utilitzar

altres installacions que els permeten realitzar les reserves amb mes comoditat, a través deis seus ordinadors,

deis seus tablets o deis seus teléfons móbils.

Per aquests motius, es fa necessari implantar un sistema de reserva online per a les installacions esportives

de Burjassot, amb l'objectiu d'optimitzar i millorar la gestió esportiva, al mateix temps que s'incrementará el

nombre de les reserves.

Amb aquest sistema electrónic, que utilitzen altres municipis o diferents clubs esportius, els usuaris del

poliesportiu o del pavelló municipal podrien consultar la disponibilitat de les diferents installacions, aixl com

realitzar les seues reserves les 24 ñores del dia, els 7 dies a la setmana, des de les seues cases o teléfons

móbils, sense haver de desplacar-se fins a les installacions esportives com succeeix en l'actualitat.

A mes, la propia aplicació informática reorganitza els espais lliures, permet aplicar els diferents descomptes i,

en definitiva, facilita ais veíns la práctica de l'esport Burjassot

Per tot l'exposat, el grup municipal de Ciutadans - C's Burjassot sol-licita al Pie l'adopció deis següents

ACORDS:

Primer- Instar a l'equip de Govern de l'Ajuntament de Burjassot i, concretament, a la Regidoría d'Esports, a

implantar un sistema de reserva online per a les installacions esportives del municipi.

Segon- Donar compte de la present moció al teixit associatiu de Burjassot, així com en el próxim butlletí

municipal o en qualsevol deis mitjans de comunicació públics."

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

Peí grup C's, Tatiana Sanchis explica el contingut de la seua moció.
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Peí grup Totes, Adrián Juste Adrián Juste manifesta que el seu grup votará a favor de la proposta i felicita

al grup CIUTADANS per la idea, perqué és una qüestió que facilitará molt la utilització de les installacions

esportives. Que li agradaría que s'utilitzaren els recursos ja existents perqué no súpose una despesa

extraordinaria ja que s'ha gastat molts diners en qüestions informátiques i si finalment s'aprova que es passe

un esborrany o informe de com es va a implantar i de les millores que suposará si a llarg acabe.

Peí grup PSOE, Manuel Pérez Manuel Pérez manifesta que s'ha quedat parat perqué ahir mateix va informar

al grup CIUTADANS del queja havia fet i suposava que retiraría aquesta moció.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que ja es va explicar en comissió informativa que s'anava a votar

en contra d'aquesta moció perqué acó ja s'estava fent. Que com ja s'está fent i els sembla una bona idea els

convida al fet que la voten a favor. Que també els van esmentar que li l'aprovaríen, pero com sempre trauen

notes en premsa, no ho anaven a fer, per acó si aproven aquesta moció es compromet a no traure cap nota

de premsa.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup, escoltant el que es va dir en comissió informativa,

volia proposar que s'ampliara la moció també a les installacions d'ámbit cultural, com la visita a les Sitges o

algún espai de tema cultural.

L'alcalde manifesta que s'entén que el PP ha presentat una esmena "¡n voce", que ara correspon a

CIUTADANS manifestar-se i després caldrá votar.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que tot el que siga per a afavorir el servei a la ciutadania i per a

millorar la seua moció, per descomptat ho acceptaran.

Sotmesa l'esmena a votació, voten a favor els grups PP (4 vots), EU (2 vots), CIUTADANS (2 vots) i TOTES

(1 vot), total 9 vots. Voten en contra els grups PSOE (7 vots) i COMPROMIS (3 vots) total 10 vots, per tant es

rebutja l'esmena.

En rebutjar-se l'esmena es continuar amb el segon torn d'intervencions sobre el fons de la moció:

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que si davant aquesta proposta l'equip de govern va a votar en contra,

votará també en contra de l'esmena que ha proposat el PP?

Peí grup PSOE, Manuel Pérez manifesta que el que planteja la portaveu del PP és un tema de cultura i

aquesta moció tracta d'installacions esportives.

Que la regidoría d'Esports, la responsabilitat deis quals ostente, ja ha plantejat en nombrases ocasions la

necessitat de modernitzar els lloguers de les pistes així com tot el sistema de matricules i en diferents

reunions amb responsables d'informática i de la web municipal s'ha traslladat aquesta necessitat per a

engegar el citat projecte de digitalització.

Que al marc/abril de 2016 s'inicien els treballs previs de disseny html de la web especifica d'esports en la qual

es podrá realitzar el lloguer de les diferents installacions.

El 13 de maig es veu un preboceto del citat disseny en el qual fins i tot s'insta a l'elecció del color identificatiu

d'aquesta área.

Entre maig i juny s'inicien els treballs de creació del sistema de matrícula digital de les Escoles Esportives la

qual cosa obliga a paralitzar temporalment el treball de disseny i programado del sistema de reserves per a

poder engegar el sistema de matricules que es va dur a terme al julio) i setembre amb notable éxit,

modernitzant així l'área d'esports i permetent a totes les veínes i tots els ve'íns, dur a terme les matricules des

de la seua propia casa sense haver de realitzar desplacaments o cues d'espera.

Que el 6 de juny de 2016 existeix el primer informe informátic referent al Sistema de Gestió de Reserves

d'installacions Esportives en el qual es fa referencia a les caracteristiques técniques de la programació i el 19

de setembre es duu a terme un segon informe del sistema de gestió de reserves.

Tant el nou sistema de matricules com la digitalització del sistema de reserves s'está realitzant a través de

recursos propis del departament.
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Que aquest equip de govern treballa projectes i quan es posen en macha s'informa a la població. Vostés

s'assabenten que s'está treballant en alguna cosa i presenten aci una moció per a fer creure a la població que

el treball és seu, i acó no li l'está inventant dones es remitent a la seua actuado en el consell escolar del

dissabte en relació al pie infantil.

Que ja s'ha assenyalat en altres debats que totes les propostes que siguen bones per a Burjassot les

recolzarem. Pero deixen de copiar-nos, deixen d'intentar apropiar-se de la gestió de l'equip de govern perqué

aqueix no és el seu paper: el paper de l'oposició és fiscal¡tzar i fer propostes, no copiar el que fa l'equip de

govern per a portar mocions amb les quals dir que es faca el que ja s'está fent. Per tant, com ja s'está

treballant en una moció per a la reserva online de pistes esportives, el seu grup votará en contra d'aquesta

moció.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per nou vots a favor (4 PP, 2 C's, 2 EUPV i 1 Totes), deu vots en

contra (7 PSOE 3 Compromls), ACORDA rebutjar en els seus propis termes la moció anteriorment transcrita

que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Seguretat i acció ciutadana de 19 d'octubre de 2016.

14. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT PER A
LA MILLORA DELS RECURSOS DE LA REGIDORÍA DE BENESTAR ANIMAL I LA CONVIVENCIA
CIUTADANA. Expediente: 000026/2016-01

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

" ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, amb DNI 48595798H, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a
l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament

i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten al

Plenari per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La regidoría de Benestar Animal es va crear fa ja vora un any, i es va publicitar com una qüestió avancada, ja

que normalment els ajuntaments no teñen una área específica per aquest tema, que té la seua importancia.

D'encá que es va crear, pero, no hem vist que realment aquesta regidoría haja encetat alguna iniciativa o

decisió, a banda de fer comunicáis a la ciutadania, ni tampoc hem vist que tinga recursos económics propis,

mes enllá de la subvenció que es porta donant des de fa anys a la Societat Protectora d'Animals de Burjassot,

el projecte "ADN canino" que encara no ha vist la llum o la creació deis dos gospares, que son part d'una

subvenció de la Diputado de Valencia, les PPOS.

En Totes amb Burjassot, a mes, som conscients que hi ha molt treball a fer en materia de Benestar Animal, i

les institucions municipals ofereixen eixa possibilitat. Campanyes de conscienciació, cursos de formado,

propostes de canvis de les ordenances municipals, inversió en infraestructures apropiades... i que a mes, tot

aixó pot enfortir altres aspectes que també preocupen bona part de la ciutadania, com l'adequada cura i

tractament deis animáis o la responsabilitat a Chora de portar els gossos peí carrer sense deixar cap mena de

brutfcia. Pensem dones, que la regidoría de Benestar Animal pot ser un pilar ¡mportant, conjuntament amb

Servéis Municipals, per fer del nostre municipi un lloc millor, tant per a persones com per a animáis.

Recentment l'Ajuntament va anunciar que es posaran mesures sancionadores per a les persones que no

siguen cíviques amb la qüestió de la neteja deis excrements, se suposa que amb un nou protocol de la Policía

Local, pero han passat mesos i les queíxes es mantenen. A mes, les ordenances no contemplen la sanció per

la no neteja deis orins deis gossos, que están provocant desperfectes al mobiliari urbá que, en un futur no

molt llunyá, potser ens coste car, per no parlar de la nostra salut.

Des de Totes amb Burjassot posem en relleu que les sancions, els impostas, les taxes... sense una finalitat i

uns criterís adequats, no teñen sentit. Per tant, pensem que, per una banda, els ingressos que s'obtínguen de

les mateixes han de tindre una finalitat precisament en evitar que aixó no torne a passar, per exemple,

dedicant els diners a campanyes, formado o millorar les infraestructures danyades, és a dir, destinar-les a la
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mateíxa regidoría de Benestar Animal. I, per altra banda, pensem que les ordenances al respecte es poden
millorar perqué les sancions siguen clares i tinguen carácter greu.

Per tant, proposem al Pie Municipal de la Corporació Local, l'adopció deis següents ACORDS:

Primer.- Modificar el Tltol IV sobre Tractament de Residus de l'Ordenanca Municipal de Convivencia

Ciutadana, Art. 30 sobre Excrements d'animals, quedant la redacció de la següent forma: " [...] bossa de

plástic. Será obligatori que efe amos deis animáis apliquen sobre la via pública aigua polvoritzada per a diluir

l'orina deis animáis evitant aixi males olors [...f.

Segon.- Modificar el Tltol Vil sobre Régim Sancionador de l'Ordenanca Municipal de Convivencia Ciutadana,

Art. 39 sobre Infraccions lleus, eliminant el punt 28 i traslladar-ho a I'Art. 40 sobre Infraccions greus.

Tercer.- Modificar el Tftol Vil sobre Régim Sancionador de l'Ordenanca Municipal de Convivencia Ciutadana,

Art. 39 sobre Infraccions lleus, afegir un nou punt amb la següent redacció: "Será sancionat d'acord amb

l'ordenanga municipal de tinenga d'animals no aplicar sobre la via pública aigua polvoritzada per a diluir l'orina
deis animáis.".

Quart.- Modificar el Capítol Vil sobre Repercussions en la Neteja Respecte a la Tinenca d'Animals en la Via

Pública de l'Ordenanca Municipal sobre Tinenca d'Animals, l'Art. 32, punt 6 quedant de la següent manera:

7- ■ ■] el conductor de l'animal está obligat a arreplegar i retirar els excrements, fins i tot havent de netejar la

part de la via pública que haguera sigut afectada tant per excrements com per l'orina deis animáis."

Cinqué.- Modificar el Capítol Vil sobre Repercussions en la Neteja Respecte a la Tinenca d'Animals en la Via

Pública de l'Ordenanca Municipal sobre Tinenca d'Animals, l'Art. 32, punt 7 quedant de la següent manera:

"[...] el conductor de l'animal está obligat a arreplegar i retirar els excrements, fins i tot havent de netejar la

part de la via pública que haguera sigut afectada tant per excrements com per l'orina deis animáis."

Sisé.- Instar a l'equip de govern a que desenvolupe una partida pressupostaría per a la regidoría de Benestar

Animal i que estíga en fundó, com a mlním, deis recursos económics aconseguits en fundó de les sancions

relacionades amb l'Ordenanca Municipal sobre Tinenca d'Animals, l'Ordenanca Municipal Reguladora de

Tinenca d'Anímals Potencialment Perillosos i l'Ordenanca Municipal de Convivencia Ciutadana sempre que es

faca referencia a la primera i a la segona ordenanca.

Seté.- Instar a l'equip de govern que faca una nova campanya de conscienciació i de comunicado respecte

ais orins deis gossos abans d'aplicar els acords primer, segon, tercer, quart i quint de la present moció.

Vuité.- Informar deis acords de la present moció a través deis mitjans públics a disposició de l'Ajuntament de

Burjassot, així com al BIM i al teixit associatiu de Burjassot".

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

Peí grup Totes, Adrián Juste presenta una esmena a la seua moció i l'explica a continuado.

Sotmesa l'esmena a votado, voten a favor els grups CIUTADANS (2 vots) i TOTES (1 vot), total 3 vots. Voten

en contra els grups PSOE (7 vots)i COMPROMIS (3 vots) i s'abstenen els grups PP (4 vots) i EU (2 vots),

total 6 abstencions, per tant es rebutja l'esmena.

En rebutjar-se l'esmena s'obri el torn d'intervencions sobre el fons de la moció, i es produeixen les següents:

Peí grup Totes, Adrián Juste explica el contingut de la moció.

Peí grup PSOE, Olga Camps manifesta que vol donar les grades a TOTES per la iniciativa pero el seu grup

votará en contra i li demana que deixe sobre la taula aquesta moció fins que s'aprove l'Ordenanca de

Protecció Animal, que va a derogar la de Tinenga d'Animals i la de Tinenca de Gossos potencialment
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perillosos, que ja se'ls ha distribuida a tots els grups, ja que en aprovar-se aquesta ordenanca no teñen cap

sentit aquesta moció, i lamenta dir-li que aquesta ordenanca porta temps treballada i les seues aportacions no

ha donat temps a incorporar-les. Que en el contingut de la moció es diu que no s'ha vist que s'haja treballat, ni

iniciatives ni decisions i acó no és aixl dones s'han fet moltíssimes i sense gastar un sol céntim d'euro. Que

tampoc té molt sentit que es demane en la moció que es faca una aportado pressupostária a la regidoría

perqué evidentment per al pressupost de 2017, s'ha demanat per aquesta regidoría la partida pressupostária

corresponent, dins per descomptat de l'ajust pressupostari que implica una situació com aquesta, de crisi

económica.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que la seua esmena pretenia ajustar-se a l'ordenanca pero com no

s'ha acceptat mantindrá aquesta moció. Que parla de recursos económíes per a arreglar per exemple els "pipi

ca". Que no es pot confiar que vaja a haver-hi una partida pressupostária per al 2017 per a la regidoría de

benestar animal quan encara está sense aprovar-se el pressupost d'enguany i a mes consideren que aquesta

partida també estará en funció de les sancions que s'arrepleguen, és a dir que les sancions tinguen una

finalitat, com ja es diu en la moció.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que el seu grup s'abstindrá en la votació perqué no está

d'acord amb que els diners de les sancions es dedique a aquesta regidoría perqué l'Ajuntament funciona com

a caixa única i si es comenca a dividir per ingressos i despeses, al final algunes partides no serán justes.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que entenen que aquesta és una moció amb molt "pegat" i faria falta

una ordenanca que funcionara de manera transversal amb altres departaments. Que traben ridícul que

s'aflrme que l'oposició copia les mocions pero per primera vegada el PP es creu que aquesta ordenanca ja

estava préviament perqué els consta que hi ha hagut reunions amb associacions, en concret amb la SPAB,

que han parlat del treball que s'estava fent i per acó s'abstindran en la votació.

Peí grup PSOE, Olga Camps manifesta al portaveu de TOTES que valora molt positivament la moció, les

aportacions i la seua pretensió a acostar-se a aquest equip de govern i col-laborar en la redacció de

l'ordenanca o amb aquesta regidoría i per acó s'ha comptat amb totes les persones, perqué tot consens és

poc i s'espera que aquesta ordenanca s'aprove per unanimitat. Que s'ha votat en contra de l'esmena perqué

fins i tot amb la mateixa no és possible aprovar la moció, ja que pretén fer modificacions a l'ordenanca de

convivencia que efectivament s'ha de modificar pero no solament en els punts exposats sino en molts mes.

Que per exemple, la qual cosa es demana en el segon punt és inviable peí que ha exposat el company d'EU

de la caixa única de l'Ajuntament. Que a part de la partida pressupostária que la regidoría de benestar animal

té per a la recollida d'animals i per a la subvenció de la protectora d'animals disposará de la seua propia

partida pressupostária per a fer treballs en benefici i protecció animalista a Burjassot. Amb el que respecta a

la campanyes, s'está fent una contra els orines, que pretén intentar protegir el mobiliari urbá, també s'han

hacho altres campanyes com la del sofre, cens d'animals, estéril¡tzació i vacunació i s'han fet també obres en

el Pare del Mirador, per a gats, grácies a la regidoría de Servéis Municipals.

Finalítzat el torn d'intervencions, el Pie, per tres vots a favor (2 C's i 1 Totes) deu vots en contra (7 PSOE i 3

Compromís) i sis abstencions (4 PP i 2 EUPV), ACORDA rebutjar en els seus propis termes la mocíó

anteríorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Seguretat i Acció Ciutadana

de 19 d'octubre de 2016.

SERVÉIS MUNICIPALS

15. SERVÉIS MUNICIPALS- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES INCLOSES EN EL PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVÉIS MUNICIPALS
(PPOS) PER A I'EXERCICI 2016. Expedient: 000112/2016-04.04.08

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" Havent donat compte de l'expedient tramitat per a la inclusió d'actuacions financades amb carree al Pía

Provincial d'Obres i Servéis de la Diputació Provincial de Valencia, que son les que a continuació s'indica:
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DESCRIPCIO DE LA INVERSIO

Adequació deis vestuaris del Pavelló i del Poliesportiu Municipal

Construcció de tres pistes multiesportives en el párquing públic de

Cantereria, de 1'Estado de Burjassot i del Mercat Municipal.

Engrunsadores adaptades per ais pares públics Placa de les Palmeres,

l'Eixereta i Missioner José García

Elements biosaludables per ais pares públics de la Placa de les

Palmeres i Cantereria

Carril bici en carrer Mare de Déu del Cap

Gos pare en Placa Guillem Agulló i carrer María Ros

Obres d'adequació del Mercat Municipal

Substitució de 13 punts d'accés a la Wifi Municipal

IMPORT

58.868,00 €

54.000.00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

7.132,00 €

6.679,00 €

60.000,00 €

9.000,00 €

Vist l'informe de la Secretaria de data 7 d'octubre de 2016, en relació amb les Bases del Pía Provincial

d'Obres i Servéis Municipals per a 2016, i mes en concret de la base vuitena, en la qual es conté la

DELEGACIÓ en els Municipis de la Provincia de la contractació de les obres, amb l'obligació que pels
Ajuntaments es faca constar expressament l'acceptació d'aquesta delegació per acord plenari municipal.

Per tot acó, s'eleva a la Comissió Informativa de Servéis Municipals la següent proposta d'ACORD:

Primer..- Acceptar la delegació en aquest Municipi per a contractar les obres esmentades anteriorment, i

contingudes en la base vuitena de les bases del PPOS, aprovades peí Pie de la Corporació Provincial en data
27d'abrilde2016.

Segon- Comprometre's a l'exacte compliment de les Directrius que s'esmenten en el procés d'execució de

les obres"

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

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup votará a favor pero vol dir que s'acaba el termini

aquesta setmana perqué ja han transcorregut tres mesos de termini per a acceptar aquesta delegació, i

esperen que després acó no es traduisca que es passe després per despatx extraordinari i facen votar la

urgencia quan el podien haver evitat. Quant a aqüestes obres i subministraments els haguera agradat teñir

"veu", pero no ha sigut així, encara que han llegit en l'expedient que s'ha inclós alguna proposta del Consell

de Participado Ciutadana, pero per exemple están en desacord amb el projecte deis tretze punts wifi i que

solament s'haja dotat 60.000 euros per al projecte del mercat, és a dir que no els semblen molt ajustats els

projectes ni económicament ni conceptualment i que solament hi ha dos informes técnics que avalen aquests

projectes.

Per l'Alcalde es posa en coneixement que tots i cadascun deis projectes es van passar peí Consell de

Participado Ciutadana, es van exposar i fins i tot els membres van participar i van decidir algunes de les

inversions. Que vol agrair el vot a favor d'aqueixa acceptació.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per dinou vots a favor (7 PSOE, 4 PP, 3 Compromís, 2 C's, 2 EUPV i 1

Totes), és a dir, per unanimitat, la qual cosa suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la

Corporació, ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment transcrita que ha sigut

dictaminada per la Comissió Informativa de Servéis Municipals de 19 d'octubre de 2016.

16. DESPATX EXTRAORDINARI

No n'hi ha

Plenari N° 15 de data 25/10/2016 Página 25



Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que ja ho ha sol-licitat en la Junta de Portaveus i se li ha denegat pero

és impossible haver-ho demanat abans perqué va ocórrer amb posterioritat i está bastant justificat que entre

per despatx extraordinari el tema de la condemna de l'atemptat contra uns guárdies civils a Navarra.

Per l'Alcalde es respon que ni ha un acord per tots els grups polítics que no es plantejaria cap despatx

extraordinari llevat que siga una urgencia per a l'Ajuntament i s'ha respectat sempre, al marge que aquell

tema es portará i tractará lógicament i es donará el suport que corresponga.

17. PRECS I PREGUNTES

Respostes per part de l'equip de govern ais Precs i Preguntes que es van formular en el pie de 27 de

setembrede 2016:

Emili Altur, del grup COMPROMÍS respon a les següents:

• A la pregunta número 1 formulada per Adrián Juste, del grup TOTES, ja existeix un esborrany del

reglament que será sotmés a informe i debat de totes les forces polítiques independentment també

del Consell de Participado Ciutadana i s'espera que siga aquest mes.

• A la pregunta número 1 formulada per David Sánchez, del grup CIUTADANS, que no funcionará el

servei de Burjabike fins que no hi ha un pressupost nou.

• A la pregunta número 4 formulada per Sonia Casaus, del grup PP, que l'equip de govern no accepta

la seua presencia en la Taula de Negociació.

• A la pregunta número 6 formulada per Sonia Casaus, del grup PP, que li torna a dir que no traba

aqueix document i li agrairia que li faca arribar una copia, que va haver-hi un canvi de comissió pero

mai ha demanat no estar i de fet actualment presideix dues, una en abséncia de la seua companya

Lluna i una altra de la qual és titular, per tant desconeix aqueix document.

• A la pregunta número 7 formulada per Sonia Casaus, del grup PP, que té rao en tant que hi ha un

retard i ja ha donat les ordenes oportunes al departament per a intentar solucionar aquest problema

abans que acabe l'any pero cal teñir en compte que falta personal i és un treball molt laboríos.

Precs i preguntes efectuades a l'equip de govern:

Peí grup TOTES, Adrián Juste formula les següents:

1. Quan es va a repavimentar l'Avinguda Primer de Maig?

2. Les palmeres del poliesportiu, les que están al costat de les pistes d'atletisme, fa molt temps que

están sense podar i están plenes de mosquits. Es pensa fer alguna cosa sobre aquest tema?

3. Davant de la nova noticia de l'inici de la licitado per a les obres del soterrament de les vies quin és

l'estat de les negociacions? Hi ha alguna nova reunió o informe?

4. Quan es col-locaran els panells acústics en la CV35?

5. Que s'ha aprovat en aquest pie una moció en contra de la violencia masclista que espera que no es

quede solament en una declarado institucional i vol fer-ne dos precs:
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• Que es facilite a tota l'oposició l'estat actual del Pía d'lgualtat i de les iniciatives fetes

des d'Espai Dona en el sentit que esmenta la moció i la moció del 26 de novembre del passat
any.

• Que s'aplique l'acord plenari sobre la moció que va presentar el seu grup sobre conscienciació de

la violencia masclista i es col-loque en la balconada de l'Ajuntament el cartell contra la violencia

masclista que es penjava cada vegada que ni havia un assassinat d'aquest tipus.

6. Qué ha passat amb la concessió de la cafetería d'lnstitut Municipal i del Tívoli, que están tancades?

7. S'ha contractat en els últims deu anys alguna empresa privada de seguretat per part de

l'Ajuntament, CEMEF o Instituí Municipal?

8. Que h¡ ha queixes peí que fa al temps que román en verd per ais vianants el semáfor situat en

l'encreuament entre el tramvia i el Pare de la Granja i els agradaría saber perqué és aixl ¡ si existeix

alguna política quant al funcionament deis semáfors.

9. En el Consell Escolar del dissabte es parle d'un nou teléfon per a denunciar l'assetjament escolar i

prega que s'informe d'aquest teléfon en la web de l'Ajuntament i que es facilite a tota l'oposició les

mesures contra l'assetjament escolar que planteja l'equip de govern des de la regidoría d'educació.

10. Pregunta com és la postura de l'equip del govern sobre dues qüestions:

• Sobre la vaga estudiantil que s'ha convocat per a dimecres que ve 26 contra la reválida. Prega a

mes que es done suport institucional des de l'Ajuntament.

• Sobre una campanya contra els deures per al cap de setmana que vol plantejar la coordinadora

d'AMPAS es donará algún tipus de suport des de la regidoría d'educació?

11. Que ha rebut un informe molt breu sobre canvís ¡ modificacíons de tráfic ¡ es constata que no s'ha

implantat completament i s'estan fent modificacions i valoracions abans d'implantar el Pía, quan

s'aplicará la segona fase del Pía? Es faran modificacions?

12. Prega que s'informe sobre les campanyes que es van a fer per a controlar el xip deis gossos?

Peí grup EUPV, José Alberto López formula les següents:

1. Quina durada tindrála fira installada en el párquing de les Palmeres? Es deixaráalguna placa

d'aparcament perqué els veíns puguen aparcar?

2. Prega que a l'altura del número 9 de l'avinguda de Ausiás March i a causa del transite de persones,

sobretot estudiants, s'installe un pas de vianants.

3. Que les persones majors que solen passejar per l'Avinguda Pi i Margall es queixen que en la vorera

deis nombres parells, fins al número 40 hi ha bañes prácticament en cada cantonada, pero després ja

no hi ha i els costa seguir avancant per acó prega que es col-loquen mes bañes i proposen dos buits

que hi ha a l'altura deis nombres 42 i 54.

Peí grup CIUTADANS, David Sánchez formula les següents:

1. Si aparentment están acabades les obres de la facana del Collegi Sant Joan de Ribera, per qué no

es retiren les tanques del carrer Mestre Lope?
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2. Ja que va ser iniciativa del grup CIUTADANS el projecte del pie infantil, prega que es retire una

informado de la página web d'aquest Ajuntament, referint-se a aquest assumpte, que diu textualment

"segons la impulsora del projecte, Laura Espinosa", la qual cosa denota el poc respecte que es té al

treball de l'oposició.

3. Quines mesures s'estan prenent per a dur a terme la moció per a establir mesures de benestar social

i igualtat a favor de les persones celíaques que es va aprovar en el passat mes de febrer?

4. Quan s'engegaran els acords sobre la moció de transparencia i execució de les mocions aprovades

peí pie el passat mes de maig?

5. Per qué no es fa pública l'Agenda deis regidors com es va aprovar en una moció peí pie de setembre

de l'any passat?

6. Que fa mes de tres mesos van sol-licitar a la comissió d'Hisenda, consultar l'expedient d'expropiació

de L'Eixereta, quan se'ls facilitará aquesta informado?

7. Per qué no se'ls facilita informado sobre els assumptes que afecten la Policía Local i que están

reclamant des de fa quasi un any? És aixf com entenen la transparencia?

Peí grup PP, Sonia Casaus formula les següents:

1. En quina situado es troba el banc de llet?

2. Sobre una máquina-grua-furgoneta del cementen que está sense funcionar des de gener del 2014 i

está enmig del cementen s'arreglará, es retirará o es portará al desballestament?

3. Sobre I'informe que es va demanar a la regidoría de Policía sobre el tráfic, s'ha rebut un informe sobre

la segona fase pero el que sol-licitaven era un informe sobre alió que ja está fet.

4. Sobre el tema del sotérrament i arran d'una nota de premsa s'ha remes a aquest Ajuntament

l'avantprojecte?, si és aixi per qué no hi ha constancia?, aquest avantprojecte solament inclou el

túnel, la fase un i fase dos? En qué consisteix aquest avantprojecte?

5. Peí que fa al Molí de la Sal ja es va demanar fa mesos que es tancara l'edifici i s'arreglaren els

voltants per tant tornen a demanar que se solucione.

6. Les plaques de cerámica de diversos carrers s'han despenjat i prega que es reposen.

7. Peí que fa al tema de Burjabike, ha dit el regidor de COMPROMlS que no es reposará el servei fins
que no hi haja pressupost, llavors, si es funciona amb pressupostos prorrogats i en 2015 hi havia

un RC amb aqueixos pagaments per qué no es pot pagar?

8. Que davant la resposta del company de COMPROMÍS, peí que fa a estar present en la Taula de
Negociado, canviará el format de la petició, per tant prega que un membre de cada partit de l'oposició

estiga present en la Taula de Negociació.

9. Que peí que fa al document, del seu propi escrit, al que es refereix el company de COMPROMlS,

manifestar-li que el seu grup solament té accés al llistat, pero no ais documents en si i ja se li va dir la

data i el nombre de registre.

Respostes per part de l'equip de govern ais Precs i Preguntes que s'han formulat amb anterioritat:
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Laura Espinosa, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 9 formulada per Adrián Juste, del grup TOTES, que s'ha acollit des de la

regidoría la proposta sobre informar de l'assetjament escolar i ja s'ha enviat un mail a tots els

membres del Consell Escolar i a la comunitat educativa en general, a mes es va a fer una nota de

premsa i el Gabinet Psicopedagógic Municipal, que té presencia en diferents entorns educatius com a

Intermedian directe amb la comunitat educativa, facilitará aquesta informado perqué s'utilitze quan

caiga.

• A la pregunta número 10 formulada per Adrián Juste, del grup TOTES, que es reunirá amb la

coordinadora de lesAMPASen el mes de novembre i aprofitará per a ínformar-se de la proposta

sobre els deures de finalització de setmana, perqué no era coneixedora de la mateixa i per acó

agraeix aquesta informado. Peí que fa a la vaga d'educació comentar que una de les primeres

mocions que va defensar com a regidora d'educació era la seua posició en contra de la LOMCE, per

acó vol dir que s'está d'acord amb la vaga i demá participará en aquesta, com a regidora d'educació.

• A la pregunta número 2 formulada per David Sánchez, del grup CIUTADANS. que tal com ha indicat

la nota de premsa diu "segons la impulsora del projecte", i segons la RAE, impulsar significa "donar

embranzida per a produir movimenl", per tant no s'está dient que la moció naja sigut d'aquesta

regidora. Que l'objectiu d'aquesta nota de premsa és informar sobre el desenvoiupament del projecte

que s'está impulsant perqué és responsabilitst d'aquesta regidora el que es puga dur a terme.

Manuel Pérez, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 11 formulada per Adrián Juste, del grup TOTES, que li han passat els

informes de la Policía i de l'Enginyer de Camins i en ells s'mforma clarament de la situació. Que com

que no s'ha aprovat el pressupost, no es poden fer les obres de la rotonda i fins que no estiga feta

aquesta rotonda, no es pot fer la segona fase del pía.

• A la pregunta número 2 formulada per José Alberto López, del grup EUPV. que es pren nota del

prec. sol licitará informe de la Policía i. si és afirmatiu. es procedirá a posar el pas de vianants.

• A la pregunta número 1 formulada per José Alberto López, del grup EUPV. que hi ha sobre unes 15

o 20 places lliures en el párquing de les Palmeres, a mes de les places de minusválids i la fira estará

fins al 13 de novembre. segons informe d'urbanisme.

• A la pregunta número 3 formulada per Sonia Casaus, del grup PP, que considerava que l'informe

que se li ha lliurat és el que sollicitava, pero si desitja alguna cosa mes, li la passará igualment.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el President alca la sessió, de la qual jo, com a Secretaria certifique i

signe juntament amb I' Alcalde.

Vist i

L'ALC

Vicecretari

Plenari N° 15de data 25/10/2016 Página 29


