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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la ciutat de Burjassot, en la data i a l'hora indicada, es reuneixen a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament els
regidors esmentats mes amunt, davall la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la
sessló ordinaria del Pie, en primera convocatoria. Hi actúa com a secretari el qui ho és de la corporació.
Una vegada comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir válidament el Pie, l'alcalde
declara oberta la sessió i entra, tot seguit, a tractar els assumptes que componen l'ordre del día.
ASSUMPTES TRACTATS

1.

LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Havent donat compte deis esborranys d'acta de les sessions anteriors, números 12, 13, 14 (desconvocada),
15 i 16, celebrades els dies 1, 16, 22 i 25 de julio), i 3 de setembre de 2014, que s'han repartit junt amb la
convocatoria de sessió.
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Obert el torn d'intervencions, s'hi produeixen les següents:

L'alcalde, en relació amb l'esborrany de l'acta número 12, d'1 de juliol de 2014, en el punt de l'ordre del dia
número 17, relatiu a la moció del grup municipal Partit Popular sobre les actuacions al Molí de la Sal (exp.

000002/2014-03.20.01), a la página 56, en la votado d'aquest assumpte:
On diu:

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votado la proposta, amb el resultat següent: deu vots en
contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots a favor (10 PP).

Com el resultat de la votado és d'empat, la repeteixen, pero persisteix l'empat. Per a resoldre'l,

l'alcalde fa ús del seu vot de qualitat (anide 100.2 del ROF).

I després d'aixó, el Pie, per onze vots en contra (10 PP i 1 alcalde) i deu vots a favor (7 PSOE, 2 BlocCompromís i 1 EUPV), acorda aprovar la modo del PP anteriorment transcrita.
Ha de dir:

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votado la proposta, amb el resultat el següent: deu vots
en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots a favor (10 PP).
Com el resultat de la votado és d'empat, la repeteixen, pero persisteix l'empat. Per a resoldre'l,

l'alcalde fa ús del seu vot de qualitat (anide 100.2 del ROF).

I després d'aixó, el Pie, per onze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu
vots en contra (10 PP), acorda rebutjar la moció del PP anteriorment transcrita.

No hi ha mes intervencions, de manera que el Pie, per dénou vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc, 1 EU i 9 PP) i
dues abstencions (de Sonia Blasco González i Salomé Andrés Cátala, que encara no s'havien incorporat a la
sessió), acorda aprovar les actes de les sessions anteriors, núm. 12, 13, 14 (desconvocada), 15 i 16,
celebrades els dies 1, 16, 22 i 25 de juliol, i 3 de setembre de 2014, tal com han sigut redactades peí
secretan, amb la rectificació anterior.

2.

CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS

El secretan dona compte de la correspondencia i publicacions següents:

■

Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma

administrativa (BOE núm. 226, de 17/09/2014)

Els membres del Pie en queden assabentats.

SECRETARIA

3.

SECRETARIA.

CONTROL

I

FISCALITZACIÓ

PEL

PLE

DELS

DECRETS

D'ALCALDIA-

PRESIDÉNCIAI DELS DELEGATS D'ÁREA, AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL (EXP. 000141/2014-00)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«D'acord amb el que disposa l'article 42 del ROFRJ de les entitats locáis, aprovat per RD 2568/1986, de 28
de novembre, es dona compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pels regidors delegats d'árees, en
materia de la seua competencia, des de la núm. 1962, de 16/07/2014, a la núm. 2490, de data 15/09/2014,
ambdós inclusivament; així com de les actes de les sessions de la Junta Govern Local del mes anterior
corresponents a les núm. 21, 22, 23 I 24, de dates 7,14, 21 i 28 de Juliol del 2014 respectivament, ais
efectes de control i fiscalització deis órgans de govern municipal peí Pie, competencia atribuida per l'article
22.a) i 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i rarticle 104 del
ROF».
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Els membres del Pie en queden assabentats.

4.

SECRETARIA. DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT

ORDINARI NÚM. 78/2012, SOBRE EL RECURS INTERPOSAT PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
CONTRA L'ACORD PLENARI DE DATA 2 DE DESEMBRE DEL 2011, SOBRE LA RESOLUCIÓ

D'ALLEGACIONS I LA PROPOSTA DE MEMORIA AMBIENTAL DE LA REVISIÓ DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL (EXPTE. 000087/2012-00)
Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Amb data 27/06/2014, núm. 12547, s'ha rebut en el Registre d'entrada de l'Ajuntament rescrit remes peí
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Valencia, relatiu a la Sentencia núm. 119/2014, de 5/05/2014,
dictada en el Procediment Ordinari núm. 78/2012, en el recurs interposat per Ma Cristina Subiela Escriba,

Sonia Casaus Lara, Antonio J. Mir Ballester, Julián Carrillo Berruga, Vicente Valero Hernández, Ma José
Bartual Martínez, Jesús Antuña Higueras, Salomé Andrés Cátala i José Ma Caballero Gutiérrez, contra la
resolució d'aHegacions i proposta de memoria ambiental de la revisió del Pía General d'Ordenació Urbana
municipal, fase d'avaluació ambiental estratégica.
La dispositiva de la sentencia és la següent:

1r) Desestimar el recurs contenciós administratiu interposat en aquest Jutjat com a Procediment
Ordinari 78/2012, a instancia de M" Cristina Subiela Escriba, Sonia Casaus Lara, Antonio J. Mir
Ballester, Julián Carrillo Berruga, Vicente Valero Hernández, Ma José Bartual Martínez, Jesús Antuña
Higueras, Salomé Andrés Cátala i José M" Caballero Gutiérrez, com a regidors de l'Ajuntament de
Burjassot, membres del grup municipal del Partit Popular, contra l'acord plenari de 02/12/2011 del Pie
de l'Ajuntament de Burjassot, peí qual es va aprovar la següent proposta d'acord:

2. URBANISME I MEDÍ AMBIENT. REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA
MUNICIPAL. FASE D'AVALUACIÓ AMBIENTAL I ESTRATÉGICA. RESOLUCIÓ
D'AL-LEGACIONS I PROPOSTA DE MEMORIA AMBIENTAL. Exp. (...)

Primer. Estimar i/o desestimar les al-legacions en els termes exposats en l'informe emés per
CM Arquitectura, CM Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo y Medioambiente, SL, tal com s'han
transcrit en la part expositiva d'aquest acord.

Segon. Remetre a la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatges la proposta de Memoria Ambiental, junt amb la

documentado de la versió preliminar del Pía, aportada el 24/11/2011 per la mercantil CM CM
Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo y Medioambiente, SL.

2n) No imposar-hi les costes.

Per tot aixó, eleva a la Junta de Govern Local la següent proposta de
ACORD

Primer. Quedar assabentada de l'esmentada sentencia.

Segon. Traslladar-lo al Negociat d'Urbanisme, que va tramitar l'expedient.

Tercer. Remetre una copia d'aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de Valencia, perqué
en prenga coneixement i ais efectes oportuns».

Els membres del Pie en queden assabentats.
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5.

SECRETARIA. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE DELEGACIÓ DE COMPETÉNCIES DE
L'ALCALDIA I DE LA DEDICACIÓ DE LA REGIDORA ADELA PÉREZ GARCÍA (EXP. 000133/201400)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:
«Donar compte deis decrets núm. 2331 i 2332, de data 4 de setembre de 2014, sobre la delegació de
competéncies de les funcions de l'Alcaldia en la regidora Adela Pérez García, i de l'exercici del seu carree
amb dedicado exclusiva del 50%, que es transcriuen a continuado:

Decret: 2014002331
Data: 4 de setembre de 2014
Expedient: SECRETARIA - 000133/2014-00

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atríbucions
conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la
resta de disposicions que la complementen i despleguen.
En la sessió del Pie de l'Ajuntament de Burjassot celebrada el 25 dejuliol di 2014 es va donar compte
del traspás de la regidora MB Luz Andrés Bonell. Per aixó, calía realitzar canvis en l'organització

municipal.
Tenint en compte que en la sessió del Pie de 3 de setembre de 2014 va prendre possessió del carree
de regidora Adela Pérez García.
De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i els anieles 43, 44 i 45
del Retal Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el ROF.
RESOLC

Primer. Efectuar les delegacions especiáis següents a favor de la regidora, indicades a continuado i
referidos a les matéries que es relacionen:

MATERIA
Educado

REGIDORA DELEGADA
Adela Peréz García

El regidor amb delegacions especiáis tindrá les facultáis de dirigir els servéis conesponents, així com
de gestionar-los.

El regidor amb delegacions especiáis no tindrá la facultat de resoldre mitjangant actes administratius
que afecten a tercers. No obstant aixó, podrá elevar ais regidors d'área propostes de resolució sobre
assumptes de la seua competencia.

Segon. Notificar aquesta resolució a la persona designada a fi que accepte, si escau, aquests carrees
en els termes indicáis en l'apartat anterior.

Les delegacions produiran efecte el mateix dia de la seua notificado sense perjudici de la seua
publicado posterior.

Tercer. Remetre l'anunci d'aquestes delegacions per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la
Provincia i publicar-les igualment en el Tauler d'Anuncis Municipal.

Quart. Deixar sense efecte ¡'anterior organització municipal establt'da per Decret de l'Alcaldia de data
21 de juny de 2011, així com qualsevol altra resolució municipal que s 'opose al que estableix aquesta.
Cinqué. Donar compte al Pie d'aquesta resolució en la primera sessió que celebre.
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Decret: 2014002332
Data: 4 de setembre del 2014

Expedient: SECRETARIA - 000133/2014-00

Rafael Garda García, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions

conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la
resta de disposicions que la complementen i despleguen.

Vist que correspon a ¡'alcalde realitzar la proposta per a complir al que estableix l'article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, i l'article 13.4 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, peí qual s'aprova el ROF,
relatius a la dedicado total o parcial deis regidors.

Vist que Adela Pérez García prengué possessió com a regidora en el Pie de 3 de setembre de 2014.
Vista la proposta de modificado del régim de dedicado deis membres de la corporació del Pie, d'1 de
julio! de 2014

RESOLC

Primer. La regidora Adela Pérez Garda, del grup municipal PSOE, exercirá el seu carree al 50% de
dedicado exclusiva.

Segon. Aquesta dedicado produirá efectes des del dia 3 de setembre de 2014.

Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades, perqué en prenguen coneixement i ais
efectes oportuns.

Quart. Publicar aquest acord en el BOP i en el Tauler d'Anuncis de la corporació.

Sisé. Per a l'efectivitat de tots aquests acords, i en cas que fóra necessari es realitzaran elstrámits
per a l'adaptació de la plantilla, de consignado pressupostária, així com qualsevol altre que caiga.
Els membres del Pie en queden assabentats.

BENESTAR SOCIAL

SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL (EXP. 000057/2014-02)
Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Vist racord del Consell Rector del Consorci Pactem-Nord, de data 17-de juliol de 2C)14
modificado deis anieles 1 i 35 deis seus Estatuís per a adaptar-los a que estable* la Llei 27/2013, de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL).

de la modificació deis articles esmentats.

en el termini d'un any des de Tentrada en vigor de la Llei.

Ates que Vórgan competent per a modificar els Estatuís és el Consell Rector del consorci i els plens de cada
un deis ajuntaments integrants en aquest.
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És per aixó que eleva al Pie municipal la següent proposta de
ACORD

Primer. Aprovar la modificado deis Estatuts del Consorci Pactem-Nord, segons l'acord del Consell Rector, en

el sentit següent:
1 °) Modificar l'article 1 deis estatuts, que queda redactat en els termes següents:

Les administracions publiques i les entitats sense ánim de lucre relacionades en l'annex d'aquests
estatuts, unides pels mateixos objectius d'integració, promoció social deis sectors mes vulnerables i
foment del desenvolupament económic i de ¡'ocupado, conscients que ¡'Administrado Local és
l'entitat mes próxima al ciutadá i que ha de donar respostes coherents a les seues demandes; i a
l'empara del que disposa l'article 87 de la Llei 7/85, Reguladora de Bases de Régim Local, i de la
Llei 30/92, de Régim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu
Comú, acorden constituir un consorci de manera voluntaría i de conformitat amb els acords
adoptats pels seus respectius órgans de govern, a fi d'unir esforgos i recursos al terrítorí i la
comarca de referencia, l'Horta Nord, per al compliment de les finalitats establides en el Pacte
Territorial per l'Ocupació Pactem-Nord, adscrít a ¡'administrado pública que en cada exercici
pressupostari reunisca els críteris de prioritat previstos en la disposició addicional vintena de la
LRJPAC.

2°) Modificar l'article 35 deis estatuts, que queda redactat en els termes següents:
Comptabilítat del consorci. El régim de comptabilitat i de rendido de comptes del consorci será el
de la comptabilitat pública local prenent en considerado la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalizado i Sostenibilitat de ¡'Administrado Local, quant a la col-laborado necessáría amb
¡'administrado d'adscripció.
Així mateix, la contractació del consorci s'ha d'adequar a la legislado de contractes de les
administracions publiques, i la prestado de servéis per part del consorci s'ha d'atindre a la
normativa reguladora de 105 servéis públics. El sistema de comptabilitat ha de permetre el
seguiment individualitzat de les distintes ajudes rebudes. Per aixó, el consorci portará un sistema
de comptabilitat que permeta verificar i controlar una despesa adequada, tant per part de la
Comissió Europea, el Tribunal de Comptes Europeus i per les autoritats competents tant estatals
com regionals i locáis. Qualsevol disposició en aquesta materia haurá d'ajustar-se, així mateix, al
que estableixen les disposicions d'execució financera aplicables ais fons estructuráis.
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci Pactem-Nord perqué en prenga coneixement i ais efectes
oportuns».

Sense intervencions, el Pie, per dénou vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc, 1 EL) i 9 PP) i dues abstencions (de
Sonia Blasco González i Salomé Andrés Cátala, que encara no s'havien incorporat a la sessió), acorda
aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió
Informativa de Polítiques d'Igualtat i Benestar Social de 22 de setembre de 2014.

7.

BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE LES AJUDES A
L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I MALALTS MENTALS DE BURJASSOT -AFEM (EXP.

000058/2014-02)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Ma Cristina Subiela Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Burjassot, en
nom i representació d'aquest, i a l'empara de l'article 97 del ROF (RD 2568/86), presenta, per al seu debat i,
si escau, la seua aprovació peí Pie de la corporació la següent

MOCIÓ
L'Associació de Familiars i Malalts Mentáis de Burjassot (en endavant, AFEM) va ser creada al setembre de
2001 i declarada d'utilitat pública mitjancant una ordre de 22, de juliol de 2011, i referencia UP/ANEU
3392/SD, amb registre núm. 11229.
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AFEM porta 14 anys treballant amb malalts mentáis greus i crónics i les seues famílies, i des de l'any 2013 és
entitat autoritzada per la Conselleria de Benestar Social per a la realització deis servéis socials especialitzats,
en el sector de la discapacitat, com ara el Servei d'lnformació i Orientado Especialitzada per a Persones amb
Malaltia Mental i el Servei de Rehabilitado i Suport Personal a Persones amb Malaltia Mental.

Actualment, la vasta gamma de servéis que presta l'associacló a les mes de 40 persones amb malaltia mental
i les seues famílies es resumeix a continuado:

1

ACTIVITATS PER A LA PREVENCIÓ

2

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

Xarrades per a professionals, per a voluntaris i per a la promoció de la salut mental

Mitjans de comunicado i campanyes de suport
Activitats reivindicatives i meses informatives

Gala beneficocultural i esdeveniments semblants

3

ACTIVITATS D'INTERVENCIÓ IINSERCIÓ
A)

Programes d'ajuda a familiars de persones amb malaltia mental
01 Terápies individuáis i grupals a familiars de malalts psicótics i bipolars

02

B)

Terápies individuáis i grupals a familiars de malalts amb trastorns de la personalitat

Programes d'ajuda a persones amb malaltia mental
Área d'lntervenció Técnica
03 Terápies individuáis i grupals a pacients amb trastorns psicótics
04 Terápies individuáis i grupals a pacients amb trastorns de la personalitat
Área de Terápies Cognitives
05
06

07
08

Taller de revista
Taller d'inform ática

Taller de tertulies d'actualitat
Taller habilitáis socials

Área d'lnserció Laboral
09
10

Taller dinserció laboral
Taller d'horticultura ecológica

Área de Relacions Interpersonals
11

12

Eixides terapéutiques

Esport i vida saludable

Área d'Atenció Domiciliarla
13

Acompanyament domicilian

Área d'Artisticocupacional

14

Taller de música i expressió corporal

Tots aquests servéis i programes els presta l'entitat amb un pressupost d'uns 65.000 €/any deis quals la
Conselleria de Benestar Social subvenciona uns 25.000 €; la Conselleria de Sanitat, sobre 7.000 € i la Diputado,
entorn de 4.000 €. És a dir, una miqueta mes del 55% del pressupost és financat per l'administracio autonómica i
provincial. I entorn de 18.000 euros, que representa poc mes del 27%, el conformen subvencions a entílate

privades, els ingressos propis, quotes, lotería i gales benéfiques, de manera que queda sense cobnr vora el 17 /„
del pressupost.
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No obstant aixó, l'equip de govern de l'Ajuntament de Burjassot per a 2014 ha eliminat les subvencions i
també les ajudes que, mitjancant la Resolució 272/2003, concedia a aquesta entitat per a la posada de manca
de programes d'atenció a mes de 90 usuaris amb el tltol de Programa de prevenció i inserció social de malalts
mentáis. Atenció psicoeducativa. Autocontrol emocional per a familiars de malalts mentáis.

Si l'any 2011 el govern municipal va assignar un total de 13.434,20 €, l'any 2012, l'ajuda es va reduir en un
53,49%; i l'any 2013 la van tornar a reduir un 44% mes, fins a concedir tan sois 3.500 €. Per al 2014 es
consignen 0,00 €, tal com recull el quadre següent
TIPUS D'AJUDA

Subvenció anual
Programa d'ajuda psicológica i inserció
Xarrades de promoció salut mental

Any2012

Any 2013

Any 2014

4.500,00

3.000,00

0

8.934,20

3.248,80

0,00
13.434,20

0,00

0.00
3.500,00
0,00
3.500,00

Any2011

6.248,80

0

0
0

Els pressupostos municipals, en aquests anys, han sigut reduíts globalment poc mes del 10%; aixó no
obstant, l'equip de govern va decidir retallar aquesta ajuda social a AFEM un 73% en 2 anys, fins a finalment
eliminar-la del pressupost de 2014, deixant sense cap tipus de suport a aquesta entitat social.
AFEM va presentar el 27 de febrer de 2014 a l'Ajuntament de Burjassot la sol-licitud d'ajudes económiques
per a enguany, per a la posada en marxa del programa Promoció de la salut mental I prevenció de riscos
(2.050 €), i per al programa Ajuda psicológica (prevenció i Inserció social, atenció psicoeducativa i
autocontrol emocional de familiars de persones amb malaltia mental) (9.847,60€). La Regidoría de
Polítiques d'lgualtat i Benestar Social va notificar el 17 de julio) de 2014 a l'entitat que "no hi ha consignació
pressupostária per a fer front un projecte d'aquesta envergadura".
Cal recordar que les autentiques polítiques socials han de treballar per a les persones, perqué ningú es quede
enrere i en el cas d'AFEM, que és una organització sense ánim de lucre, no sois es tracta de persones sino
que, a mes, aqüestes constitueixen un col-lectiu amb malaltia mental greu i crónica, la qual cosa les fa mes
vulnerables, mes sensibles, mes desprotegides i estigmatitzades, de famílies humils i amb limitats recursos
económics.

Des del grup municipal del Partit Popular entenem que aquesta decisió per part de l'equip de govern municipal ha
sigut totalment desafortunada, i que les partides pressupostáríes dirigidas a la subvenció d'AFEM i al programa
d'ajuda psicológica a malalts mentáis i ais seus familiars almenys s'hauríen de mantindre en els pressupostos
municipals.
L'equip de govern local no pot retallar i/o eliminar aqüestes ajudes, no son própies d'una venadera política
social; i aixó no obstant inclou una partida pressupostária per a "Premsa i revistes" de 10.000 € o es gasta en
"Atencions protocol-láries" 10.000 €; o en "Despeses diverses cultura" 11.528 €; o en "Premsa, comunicado i
imatge" 55.000 €, per posar només alguns exemples.
Per tot aixó, i en nom del grup municipal del Partit Popular al qual represente, sol-licite al Pie de la corporació
l'adopció deis següents
ACORDS
Primer. Instar a l'equip de govern municipal que aposte per les activitats i projectes socials d'ajuda a
persones discapacitades i a col-lectius vulnerables, estigmalitzats i necessitats, que du a terme l'entitat social
AFEM, finangant, almenys, el projecte d'ajuda a familiars de persones amb malaltia mental de Burjassot.
Segon. Instar a l'equip de govern que redacte, junt amb l'associació AFEM, un conveni de col-laborado per a
posar-lo en marxa en el próxim exercici pressupostari.

Tercer. Instar a l'equip de govern que, per a aquest exercici, preveja una dotació extraordinaria de 3.500
euros, almenys.

Quart. Donar compte d'aquesta moció al teixit associatiu del municipi, i a l'entitat social AFEM de Burjassot.
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que prefereix llegir la moció abans que explicar-la, per la qual
cosa procedeix a llegir-la.
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A continuado, dona les grácies a AFEM i ais seus companys que porten el tema de Benestar Social, per
haver contribuít a redactar aquesta moció.

Peí grup Socialista, Susana Marco manifesta que el 10 de desembre de 2013 es va lirmar un conveni amb
quatre associacions, entre elles AFEM. Afirma que no és cert el que diu la moció del Partit Popular, dones en
rescrit de data 27 de febrer AFEM no sol-licitava la renovació del conveni de col-laborado sino que, en nom
seu, el seu president demanava a la regidoría de Servéis Socials dues ajudes económiques per a posar en
marxa dos programes, un que té un valor de 2.050 euros i un altre de 9.847,60 euros. Al febrer d'enguany no

s'havien aprovat els pressupostos municipals, de manera que no es podia preveure si podrien col-laborar en
aquests dos programes en la seua totalitat o no. El 17 de juliol els van contestar que era impossible la seua

inclusió, perqué la consignado pressupostária era per a totes les associacions d'aquest municipi, perqué
aquest equip de govern governa per a totes i per igual.

Explica que tampoc no és veritat que enguany Taponado de l'Ajuntament a Passociació AFEM siga zero,
perqué encara estem al setembre.

Diu que com en la moció del Partit Popular apareixen tantes dades, dates, quantitats, percentatges, etc., cal
aclarir aqüestes dades amb els xifres reals. Al principi del seu camí, AFEM comptava amb vora 90 membres i
en l'actualitat en son 40, deis quals aquesta regidora está intentant esbrinar, des del principi de la legislatura,
quants en son de Burjassot i encara está esperant que li responguen. Agó és important saber-ho, perqué la
gestió que realitza aquesta Regidoría és per ais veíns i veínes d'aquest municipi. Un altra dada important és
que no és competencia municipal el manteniment d'aquestes associacions; pero encara així, des de sempre,
aquest Ajuntament ha apostat peí suport i la col-laboració amb aquest sector de la discapacitat.

D'altra banda, la subvenció que la Conselleria concedeix a aquest Ajuntament per al desenvolupament del
sector de la discapacitat pot oscil-lar entre els 2.200 euros anuals (que és el que han concedit enguany i deis

quals encara deuen 1.540 euros), fins a un import máxim, que van concedir en 2009 i 2010, de 2.760,12
euros En canvi aquest Ajuntament, només en capítol 1, en remuneracions al técnic municipal encarregat
d'aquest servei, ronden els 16.000 euros, a mes de tindre una partida pressupostária denominada "Activitats
per a discapacitats" que en 2014 té consignats en el pressupost 12.250 euros, que a mes segueix vigent.

Amb acó vol aclarir que les subvencions de la Conselleria des de 2005 fins a 2014 son de 2l}
Mentre que les subvencions d'aquest Ajuntament només a AFEM, des de 2005 fins a 2013, sumen 86.697,87
euros Diu que l'aportació d'aquest Ajuntament a altres entitats, mes la remunerado del técnic municipal, son
mes de 180 000 euros del 2005 al 2014, amb la qual cosa sumant aqüestes dues quantitats son mes de
260 000 euros. És a dir, aquest Ajuntament inverteix un 10% mes que la Conselleria en discapacitat. Així es
veu clarament en quina direcció van les prioritats i la política en temes socials d'aquest equip de govern.

Per a concloure, recorda al Partit Popular que en aquest municipi ni ha altres entitats del sector de la

discapacitat i totes teñen les mateíxes necessitats i requereixen del mateix suport.

[Un poc abans de finalitzar aquesta intervenció de Susana Marco, s'incorpora a la sessió del Pie la regidora
Sonia Blasco.]

Peí grup Popular, Cristina Subiela diu que si ella estiguera en el seu lloc no li haurien colorejat 'a cara j
hauria donat el triple del que li hagueren demanat. Diu que per no votar la moció desacrediten el Partit

Popular i, al seu torn, l'associació, perqué si diu que el seu grup menteix, també está dient que lentitat
menteix.

Demana que concrete el que donará a AFEM enguany, perqué de moment están sense cobrar res i no
explica per qué en 2011, 2012 i 2013 els van concedir ajuda ¡ enguany no.

Continua dient que no entén la seua preocupado per saber si els membres son o no de Burjassot, quan s_ha

concedit l'ús d'un edifici que donará la Generalitat a una entitat ocupacional, Renáixer, que és de Godeiia. Ker

aixó els criteris sobre la distribució de la despesa de la seua regidoría no se saben de qué depenen. Quan se
signa el conveni, el Pressupost ja havia d'estar fet pero, encara i així, es pot fer una modificado
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pressupostária, com es fará en aquest Pie amb altres entitats de Burjassot. Demana que reflexionen i voten a

favor de la moció, perqué la tasca d'aquesta associació és encomiable.
Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que esperava que la portaveu del Partit Popular retirara la
moció fins que finalitzara l'exercici per a saber quina quantitat s'emportaria AFEM i les altres associacions de

Burjassot. És increíble haver d'escoltar de la portaveu del Partit Popular que aquest Ajuntament no compleix

la llei i no paga unes ajudes, quan no son de la seua competencia i les hauria de pagar la mateixa
Conselleria, per ser de competencia autonómica. A mes, la Generalitat Valenciana incompleix reiteradament
la Llei de Dependencia i no paga ais dependents.
Diu que encara están esperant les propostes del Partit Popular per a elaborar els pressupostos de 2014 en
partides que tinguen a veure amb l'assignació de pressupostos a aqüestes associacions. Pero, com bé ha
manifestat la regidora de Servéis Socials, l'execució del pressupost no s'ha acabat; falten tres mesos per a
finalitzar l'any i, qui ha dit o ha entes que AFEM no tindrá una subvenció? Encara que pareix que la portaveu
del Partit Popular aixf ho ha manifestat. Pero vol donar tota la tranquil-litat ais integrants de l'associació AFEM
que aixó no és així. Li diu a la portaveu del Partit Popular que el govern autonómic és el que mes ha retallat
en materia de servéis socials, perqué quan la mitjana en la resta de l'Estat espanyol és d'un 7%, a la
Comunitat Valenciana ronda estretament el 5%. I aixó que s'está parlant de competéncies própies de la
Generalitat Valenciana i no deis municipis que conformen el País Valencia.

Explica que la Comunitat Valenciana ha sigut la primera autonomía de tot l'Estat a introduir el copagament i
ara la conclusió és que, en aquest assumpte, el Partit Popular ha utilitzat l'associació AFEM, perqué no és
certa cap de les paraules manifestades en la moció. Damunt cal escoltar ací aqüestes paraules, quan en la
Generalitat hi ha hagut partides i despeses varíes o protocoHáries, com la Fórmula 1, la visita del Papa, el
desmantellament de Canal Nou o el cas Gürtel. I per tot aixó, el seu grup no donará suport a la moció del
Partit Popular.

Peí grup Socialista, Olga
Servéis Socials. En primer
d'AFEM, sino a tots. Afirma
Godella encara que tinga allí

Camps manifesta que no s'esperava aquesta resposta contra la regidora de
lloc, vol donar el suport a tots els malalts mentáis de Burjassot, no sois els
que, en aquest assumpte, no cal desprestigiar Renáixer, que per cert no és de
la seua seu, per a defendre AFEM.

Diu que en la moció del Partit Popular s'utilitza diverses vegades la paraula "estigmatitzada" i pareix poc
respectuós tractar així les persones discapacitades. Una familia que té una persona discapacitada no té un
estigma en sa casa.

Celebra que, per fi, el Partit Popular s'haja recordat que hi ha associacions de malalts mentáis a Burjassot i
que és un col-lectiu susceptible de ser protegit per I'Administrado. Diu que siga precisament el Partit Popular
qui s'atrevisca a donar llicons a aquest equip de govern sobre com i quants diners cal invertir en aquests
familiars resulta com a mínim xocant, básicament perqué ha sigut el que s'ha encarregat de deixar sense
consignació pressupostária la Llei de Dependencia aprovada peí govern de José Luis Rodríguez Zapatero.
Explica que a Espanya anem a la cua en al compliment de la Llei de Dependencia i cada dia 3 o 4 usuaris
deixen els centres ocupacionals perqué no s'ho poden permetre. Hi ha 16.870 persones esperant que es
complisca a la Comunitat Valencia la Llei de Dependencia i el mes trist és que en aquests set anys han mort

només en aquesta comunitat 35.000 persones esperant aquest compliment. Diu que és gravíssim que no
s'hagen documentat a Chora de fer aquesta moció, perqué les dades no son certes ni correctes i pressuposen
un absolut desconeixement de com funciona aquest Ajuntament. Agó és impropi d'algú que fa onze anys está
intentant arribar al govern d'aquesta ciutat. Aquesta actitud és mes propia d'algú que Túnica cosa que pretén
és traure un rédit electoral prometent a una associació de malalts mentáis un cosa que és inviable.
Diu que és un fet que aquest Ajuntament destina a projectes de discapacitat a Burjassot deu vegades mes
que la Generalitat, sense ser de la seua competencia. Diu que si el Partit Popular vol ajudar aquest col-lectiu
que parle amb el Sr. Fabra i que li demane que pare de retallar, que resolga els expedients, que pague les
dependéncies i vinguen a les vagues que es fan perqué no tanquen aquests centres.
Per a finalitzar el torn d'intervencions, l'alcalde agraeix l'assisténcia ais membres d'AFEM que es traben
presents. Explica que, com ja s'ha dit, la competencia en aquesta materia no és local sino autonómica i a
pesar d'aixó aquest Ajuntament ha fet un esforc important perqué és un equip de govern especialment

sensibilitzat en aquests col-lectius.
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tí!

També s'ha dit que hi ha quatre col-lectius a Burjassot que treballen amb persones amb alguna discapacitat.
Diu que li hauria agradat que el Partit Popular s'haguera presentat quan el Taller Ocupacional les Sitges es va
posar en vaga de fam perqué no els donaven la subvenció que els permetia mantindre el centre obert.

Per a tranquil-litat, sobretot d'AFEM, que están ac( presents, i per a la resta de col-lectius que treballen a
Burjassot

aquest equip de govern está totalment sensibilitzat en ells, i tindran, com correspon, una

subvenció. I al marge d'agó, invita les quatre entitats a una reunió amb aquest equip de govern per a tractar
de resoldre tots aquells dubtes que puguen tindre.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per nou vots a favor (9 PP), onze vots en contra (8; PSOE,2 Bloc i 1

EU) i una abstenció (de Salomé Andrés Cátala, que encara no s'havia incorpora a a sessió). acorda rebutjar
la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informaba de Polítiques
d'lgualtat i Benestar Social de 22 de setembre de 2014

8.

BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT gTOLAR SOBRE LA CESSIÓ

A L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I MALALTS MENTALS (AFEM) DE LES INSTALLACIONS DE
L'EDIFICI D'AUSIÁS MARCH (EXP. 000059/2014-02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

tot seguit:

CESSIÓ D'INSTAL.LACIONS PUBLIQUES A L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I MALALTS MENTALS DE
BURJASSOT (AFEM)

ANTECEDENTS

administratius corresponents.

invitats per .'alcalde i acompanyats per l'arquitecte de l'Ajuntament, el promotor de l'edifici i els responsables
deis Servéis Socials, es van visitar les instal-lacions.

BHHSÍ
(anual de 10.164,00 euros).

íliurara les claus de l'edifici i donara la seua autorització per a l'ocupació 11 inici de les
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Pensant en la possibilitat i la proximitat del trasllat, AFEM va realitzar i va presentar a l'Ajuntament un projecte
de viabilitat per a transformar l'associació en un CRIS (Centre de Rehabilitado i Inserció Social), alhora que
les noves instal-lacions reunien les condicions que, entre altres requisits, exigia l'Administració. I aquell
projecte preveía també la possibilitat de convertir AFEM de Burjassot en un centre de referencia de tota la
comarca per a atendré persones amb malaltia mental de les poblacions de Godella, Rocafort, Massa-rojos,
Monteada, Alfara del Patriarca i fins i tot Paterna, la qual cosa redundaría a mes en el prestigi i imatge del
municipi de Burjassot.
En aquesta llarga espera ens hem quedat, mentre els recursos han anat disminuint i les activitats no han
pogut realitzar-se en les condicions, no sois desitjables, sino básiques per a atendré les necessitats

psicosocials mes elementáis del col-lectiu de persones amb malaltia mental, desprotegides, estigmatitzades,

vulnerables, marginades i oblidades d'entre els col-lectius de persones que pateixen discapacitat. En el cas de
l'Ajuntament, l'ajuda rebuda l'any 2013 fou d'un 56,01% respecte de 2012 i d'un 26,05% respecte de 2011, la
qual cosa ha significat un retall global del 73,95%.

Quan arriba al nostre coneixement que en la sessió plenária de data 27 de maig passat, entre altres
qüestions, anava a proposar-se la cessió de les instal-lacions a les associacions candidates per a utilitzar-les
en les seues activitats socials, tots els membres de la Junta Directiva d'AFEM assistírem al Pie per a ser
testimonis de la bona nova tan necessária com esperada. La nostra sorpresa es produí quan aquesta cessió
es proposá únicament a la Cooperativa Renáixer per a ocupar la planta baixa de l'edifici, sense fer esment de
les altres dues associacions, una vegada superat, peí que s'ha vist, el problema ó'entrega de claus i/o
ó'autorítzació administrativa de la Generalitat.

A nosaltres, els components d'AFEM no ens correspon valorar ni fer judicis de valor sobre els motius que
puga haver portat l'equip de govern a plantejar i aprovar l'ocupació parcial de l'edifici, ni la proposta a una sola
de les entitats candidates en compte de totes les que havien sigut préviament seleccionades i aprovades per
la mateixa Alcaldía. En el nostre cas, a mes, es dona la paradoxa que fou iniciativa deis máxims
representants de l'equip de Govern i no a petició de l'associació, iniciativa que ens va congratular i vam agrair,
tenint en compte la necessitat i l'oportunitat del trasllat, per múltiples causes.
SOL-LICITUD

Així, concloem aquest escrit sol-licitant formalment que siga proposada, en el próxim Pie que celebre
l'Ajuntament, l'ocupació parcial de la primera planta de les instal-lacions d'Ausiás March, núm. 67 per a
realitzar les activitats socials que AFEM presta al col-lectiu de persones amb malaltia mental i a les famílies
afectades per aquesta malaltia».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que perqué no passe com en el punt anterior, vol aciarir que el
que llegirá a continuació és una petició d'AFEM i, per tant, el text no és del Partit Popular. Tot seguit, llig el
text. En finalitzar, aclareix a la portaveu socialista que la Llei de Dependencia fou aprovada per José Luis
Rodríguez Zapatero l'any 2006 i fins a 2010 no va rebre ajudes per part de cap administració per la malaltia
que patia sa mare.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que la portaveu del Partit Popular presenta una moció que
fa seua, perqué l'única forma que existeix per part deis polítics de presentar peticions, en aquest cas ais
ajuntaments, és via moció i no pot responsabilitzar AFEM del seu contingut, sino a la mateixa portaveu; i el
que proposa a l'equip de govern és que cometa un delicte.
Diu que vol contraposar aquesta moció a la presentada en el seu dia per Renáixer, que a mes d'entregar una
copia a tots els grups polítics estava assessorada per l'Alcaldia a fi d'evitar incórrer en delicte. En ella se
sol-licitava que es feren els trámits administratius corresponents mentrestant l'Ajuntament de Burjassot
obtenía la recepció de l'edifici. En canvi, la moció del Partít Popular sol-licita que es propose en el próxim Pie
l'ocupació parcial de la primera planta de les instal-lacions de l'edifici d'Ausiás March, número 67.

Cal aciarir que la cessió d'un bé immoble es fa quan se n'ha fet la recepció i ha sigut inscrit, perqué en cas
contrari s'estaria prevaricant. Diu que el Partit Popular ho tenia molt fácil, presentant ací mateix un escrit que
diguera que han sol-licitat a la Conselleria la cessió de l'edifici. Pero el problema de l'entrega de claus és que
la Generalitat no paga al constructor i mentre no ho faca, l'Ajuntament no les tindrá. Cal ser responsables i la
portaveu no dir que es limita a presentar el que li han donat.
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Peí grup Socialista, Susana Marco manifesta que el Partit Popular s'adhereix a un escrit facilitat per AFEM i
de nou pareixen no recordar que aquest Ajuntament no és el responsable directe d'aquesta situació, sino que
ho és la Generalitat perqué aquest edifici está tancat perqué la Generalitat no l'ha entregat a l'Ajuntament, a
pesar que la corporació está pagant la llum sense poder-lo utilitzar.
Diu que el Partit Popular no recorda tampoc que el compromís de la Consellería, governada peí Partit
Popular, és cedir l'immoble perqué els alumnes del col-legi Públic Sant Joan de Ribera disposen d'aquest

espai mentre es fan les obres que la Consellería també ha de fer a les ¡nstal-lacions del col-legi. Esperen que
complisca aquest compromls al juny de 2015 i que estiguen acabades en el curs 2015-2016. D'aquesta
manera tots els cicles del col-legi Sant Joan de Ribera ja estaran ubicats en un nou centre rehabilitat i no en
tres diferents com ho están en l'actualitat.

Afirma que, com ha dit el portaveu del Bloc, el grup del Partit Popular hauria de presentar un escrit a la
Generalitat perqué duga a terme la cessió d'aquest edifici a l'Ajuntament com mes prompte millor, perqué
mentrestant no hi haurá edifici per a cedir ni a AFEM ni a ningú. Per tant, aquesta moció queda fora de lloc en
aquests moments.

Peí grup Popular, Cristina Sublela manifesta que si diuen que amb la presentado d'aquesta moció es
comet un delicte i, si pregunten, perqué la Generalitat no cedeix l'edifici, per qué li'l cedeixen a Renáixer? Diu
que AFEM ha presentat un escrit en els termes que han cregut correctes, amb tota la seua bona fe, quan els
podrien haver dit com l'haurien d'haver presentat, igual que feren amb Renáixer. Si al final tot és un defecte
de forma, en aquests moments el grup Popular formula una esmena a l'escrit d'AFEM i la presenta al Pie,
afegint a l'escrit original que:

«El grup Popular sol-licita que, en el moment oportú i una vegada verificáis tots els trámits pertinents
legáis oportuns, es procedisca a la cessió de l'espai que es considere possible a l'entitat AFEM, de
l'edifici que está ubicat en Ausiás March, número 67, una vegada obtinguda la recepció en condicions
de la Generalitat Valenciana».

D'esta manera la moció original ja está esmenada. Tot ós una qüestió de voluntat. A mes, vostés saben que
hi ha un contenciós administratiu per la recaptació d'un tribut a l'empresa adjudicatária de les obres en qué
está reclamant mes de 30.000 euros i que al desembre o gener les obres ja tindran la recepció.

Diu que AFEM va presentar per registre d'entrada aquest escrit i era qüestió de voluntat haver-los dit que el
feien seu i el portaven al Pie, perqué, a diferencia d'AFEM, així ho feren amb Renáixer. Ac( s'está parlant
d'AFEM i no del col-legi Sant Joan de Ribera; que no diguen que la culpa és de les retallados de la Generalitat
perqué aquests anys han estat donant ajudes des de la regidoría de Servéis Socials i en enguany no els han
donat res.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que d'aquesta moció s'assabenta ara que l'ha presentada
el Partit Popular. En canvi, Renáixer la va presentar a tots els grups polítics per no polititzar aquest tema.

Diu que la primera cosa que cal solucionar és la situació del col-legi Sant Joan de Ribera. Qui té actualment la
possessió d'aquest immoble és l'empresa constructora, perqué té un litigi amb la Generalitat per un problema
económic, pero el problema no és d'aquest Ajuntament. L'Ajuntament només n'ha d'obtindre la recepció i
mentre no la tinga cap acord pres podrá ser executat, fins i tot el de Renáixer.

Peí grup Socialista, Olga Camps pregunta si el Partit Popular ha promés a AFEM que l'Ajuntament els va a
cedir un local en Ausiás March, perqué si és així és el segon engany de la vesprada. Si no tenim la recepció
de l'obra com se'n cedeix Pus? La responsabilitat és de la Generalitat Valenciana i una vegada mes s ha de
parlar del menyspreu i reiterat menyspreu a Burjassot i els seus ciutadans.

Diu que la Generalitat ha de pagar al constructor perqué aquest entregue l'immoble i quan el reba
l'Ajuntament, i amb el consens necessari, ja es veurá i es decidirá Pus de les instal-lacions.
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Diu que no es poden presentar mocions sense documentar-se, perqué la portaveu del Partit Popular sap que
hi ha un compromís de cessió del primer pis d'aquest edifici al col-legi Sant Joan de Ribera fins que s'acaben

les obres, aproximadament al mes de juny. És a dir, que els actuáis regidors d'aquest Pie ja no estaran quan

el col-legi deixe d'utilitzar aqüestes instal-lacions. Per aixó, no entén per qué la portaveu insisteix tant en
aquest tema, presentant una moció en aquest sentit, i després l'esmena.
Per a finalitzar el torn d'intervencions, l'alcalde posa de manifest que hi ha un ciar compromís entre la
Conselleria d'Educació i aquest Ajuntament, que espera que es complisca, perqué una vegada arribe la
recepció d'aquest edifici, allotjar en ell els alumnes de la línia en valencia del col-legi Sant Joan de Ribera,
que estaran en aquest edifici quan comencen les obres de rehabilitado del col-legi.
Explica que el calendan que va donar la Conselleria és que licitaran les obres de rehabilitació al setembre, les
adjudicaran al desembre i comencaran al gener; per tant, els alumnes haurien de desplacar-se al mes de
gener a aquest edifici i finalitzar-hi el curs escolar. Per tant, ara no s'está en disposició de complir cap acord.
En canvi, cal reiterar a AFEM la possibilitat de buscar alguna instal-lació municipal que puga respondre a les
necessitats que puguen tindre, pero insisteix que a l'edifici d'Ausiás March no és possible.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per nou vots a favor (9 PP), onze vots en contra (8 PSOE, 2 Bloc i 1
EU) i una abstenció (de Salomé Andrés Cátala, que encara no s'havia incorporat a la sessió), acorda rebutjar
la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Polítiques
d'lgualtat i Benestar Social de 22 de setembre di 2014.

9.

BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE L'AVANC DE L'INICI DEL
CURS ESCOLAR I LES SEUES CONSEQÜÉNCIES (EXP. 000060/2014-02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:
«El grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de la seua portaveu, Olga Camps Contreras, de
conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, desitja sotmetre a
la consideració del Pie, per al seu debat i, si escau, la seua aprovació, la següent

MOCIÓ
L'inici del curs escolar ha estat marcat enguany per les altes temperatures que han hagut de suportar les

alumnes i els alumnes valencians a les aules, cosa que ha originat en alguns casos protestes estudiantils o la
negativa d'alumnes d'alguns centres a romandre en les aules. Els menors de Burjassot no han sigut una
excepció i han patit un inici de curs avangat amb temperatures de mes de 30 graus a les aules, cosa que ha
causat greus problemes ais centres per a poder impartir les classes amb normalitat.
Entenem que la Conselleria d'Educació ha comes un error en avanpar l'inici del curs escolar 2014-2015 sense
haver-hi previst que la majoria deis centres escolars del nostre municipi no están adaptats ni equipats amb els
mitjans necessaris per a suportar les altes temperatures enregistrades. Els escolars de Burjassot, i el
personal docent deis centres escolars, han hagut de suportar temperatures de mes de 30 graus a les classes;

unes temperatures que no son saludables ni acceptables ni per ais estudiants ni per ais docents. Condicions
que no son acceptables i que s'han donat tant ais centres d'Educació Infantil i Primaria com ais centres
d'Educació Secundaria.

Aquesta situació ha provocat que al nostre municipi els alumnes s'hagen organitzat i s'hagen negat a entrar a
classe per la calor aclaparadora que es registrava en les aules.

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

Primer. Sol-licitar a la Conselleria d'Educació que inicie un procés de diáleg amb la comunitat educativa per a
acordar un calendan* escolar que s'ajuste a la climatología de la Comunitat respectant els dies lectius.
Segon. Exigir a la Conselleria d'Educació que revise els centres escolars de Burjassot per a dotar-los amb els
sistemes de ventilació o refrigerado adequats per a garantir que les aules compten amb les condicions
adequades per al desenvolupament de les classes.
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Tercer. Traslladar aquesta moció a la Conselleria d'Educació, a la Coordinadora d'AMPA de Burjassot, a les
AMPA i direccions deis diferents centres escolars».
S'obri el torn d'intervencions i n'hi ha les següents:

Peí grup Socialista, Adela Pérez exposa breument el contingut de la seua moció, que reflecteix el malestar
deis alumnes.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que efectivament el curs escolar ha comengat el 3 de
setembre i finalitzará el 19 de juny. Diu que el calendan escolar es fixa entre els mesos d'abril i maig de l'any

anterior i que la Conselleria ha creat fa poc un grup de treball, una mesa de directors de centres públics de
Primaria i Secundaria de la Comunitat que assessoraran i treballaran propostes per a la Conselleria en temes
de centres escolars. Diu que, de fet, es van reunir el 16 de setembre per a valorar l'inici del curs escolar i
pareix que van discrepar amb la consellera d'Educació per implantar la nova llei, encara que afortunadament,
alguns d'aquests problemes d'adaptació es van poder solucionar i altres están en via de fer-ho, de manera
que la valorado final d'aquesta mesa de directors fou favorable.

Explica que en aquests dies de setembre ha fet la temperatura mes alta del normal en els últims 30 anys, i en
acó la regidora té tota la rao, pero la climatología ós així, no té perqué ocórrer tots els anys, podia haver
passat un 20 de setembre i, a mes, no sois van passar calor els xiquets ais centres, també fora i a casa seua.
Personal técnic va fer inspecció en centres escolars, per aqüestes altes temperatures, pero van considerar
que no hi havia limitació per a la práctica normal de l'activitat docent i que no es donaven les condicions
necessáries per a afirmar que sí que h¡ havia risc per calor ni estrés térmic.

Sobre els aparells de ventilado i refrigerado, li pareíx molt bé, pero cal tindre consciéncia de la realitat i els
pressupostos son els que son. Diu que hi ha una distribució competencial entre les comunitats autónomes i
els ajuntaments en materia de centres i és cert que la Conselleria dota els centres nous de tot l'equipament
necessari, pero el que cal desprós per al seu manteniment, una vegada construTts, com poden ser aquests

aparells, no está previst. Diu que hi ha moltes raons que avalen que l'inici del curs fóra el dia 3 de setembre, i
entre ella está la conciliació de la vida familiar i laboral i la millora global del rendiment acadómic deis xiquets.

Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que el seu grup donará suport a la moció, perqué se
sap que aquest avanc en la data d'entrada ais col-legis ha sigut un fracás. Aixó és el que diuen els pares deis
alumnes que han patit les altes temperatures del mes de setembre. Diu que espera que siga cert que, en el
cas de construir un centre nou, aquest estará degudament preparat per a tindre aire condicionat, peí bé deis
xiquets, perqué ais centres que hi ha en l'actualitat seria molt difícil fer-ho.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que el seu grup donará suport a la moció i es remet ais
dos acords d'aquesta. Encara que el calendan escolar es fixe entre els mesos d'abril i maig, a la nostra
comunitat no és molt difícil saber que a l'estiu fa calor i que, des de fináis d'agost fins a principis de setembre,
al País Valencia es pateixen onades de calor. A Burjassot hi ha hagut desmais, tant del professorat com de
l'alumnat. Per tant, el que es pretén ós que acó no torne a ocórrer i entón que el que cal ós que aquesta
moció tinga un suport unánime.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que, per exemple, a Sevilla, que fa mes calor que ací, els
pares van plantejar equipar els centres amb aparells de refrigerado i el govern socialista de la Junta
d'Andalusía va dir que aprofitaren els corrents d'aire.

Diu que l'onada de calor fou el dia 11 de setembre i encara que no hagueren comencat el dia 3, aquell dia ja
haurien comengat les classes de totes maneres. No poden adoptar-se decisions en temes acadómics en
fundó de la climatología. No estem en un país rar en qué hi naja tornados o coses semblants; han de
prevaldré altres criteris, com la conciliació de la vida laboral i familiar, ais clímatológics.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que la portaveu del Partit Popular té rao, que si és cert
que els socialistes andalusos han dit aixó, dones l¡ pareix molt malament i convida el senyor alcalde a enviar
una carta ais seus companys i que els diga que aixó no pot ser, perqué el que vol per a l'alumnat del País
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Valencia, també ho vol per al d'Andalusia. També caldria saber en quina data han comencat les classes a
Andalusia perqué creu que no han comencat com ací a Valencia.

Diu que li pareix molt bé la conciliació de la vida laboral i familiar, pero per a aixó hi ha una altra solució: crear
mes centres, mes escoles de dia i així estaría solucionat.

Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que aquest equip de govern se'n féu fer carree, quan el grup
Popular, al febrer de 2013, va comunicar que no podia treballar en condicions al seu despatx perqué
obstaculitzava molt el sol que entrava per la finestra i els produTa reflexos i excés de calor.

En canvi, ara els seus técnics diuen que suportar 30 graus de temperatura, no afecta la salut. Que en aquest
assumpte seria prou a reconéixer que ha fet molta calor a les aules, que hi ha hagut mobilitzacions
estudiantils per aixó i que ais centres hi ha carencia de sistemes de climatització.
La portaveu del Partit Popular diu que hi ha hagut reunió de directors per a iniciar un procés de diáleg, pero la
comunitat educativa son també els pares, les ampa, el professorat, l'alumnat, i haurien de fer reunions amb
tots ells. Diu que si de veritat vol actuar en benefici del tema académic, com diu vosté, doten les aules i
¡nvertisquen en una escola pública de qualitat i no caldrá presentar aquest tipus de mocions.
Per a finalitzar el torn d'intervencions, l'alcalde diu que pren [en consideració] les paraules del portaveu de
Compromís i les fa quasi seues, i que enviará a la seua companya Susana Díaz una carta per a saber quina
ha sigut, de veritat, la situació.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU), nou vots en contra (9
PP) i una abstenció (de Salomé Andrés Cátala, que encara no s'havia incorporat a la sessió), acorda aprovar,

en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió
Informativa de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social de 22 de setembre de 2014.

GOVERNACIÓ
10.

GOVERNACIÓ. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE-PRESIDENT NÚM. 2330, DE
03/09/2014, SOBRE EL CESSAMENT D'ADELA PÉREZ GARCÍA COM A ASSESSORA, AMB
EFECTES DE 02/09/14; DEL NOMENAMENT DE PEDRO J. RUBIO MORENO COM A ASSESSOR

AMB DEDICACIÓ AL 25%, AIXÍ COM DE LA MODIFICACIÓ DE LA DEDICACIÓ DE MANUEL

LOZANO RELAÑO DEL 50% AL 75% COM A ASSESSOR (EXP. 000005/2014-01.02.15
Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Vist el Decret d'Alcaldia núm. 2330, de data 3 de setembre de 2014, sobre el cessament d'Adela Pérez
García com a assessora, amb efectes de 2 de setembre de 2014; el nomenament de Pedro J. Rubio Moreno,
com a assessor, dins del personal eventual de lliure designado de la Plantilla de Funcionarís i Personal

Laboral, amb dedicado al 25% i efectes de 4 de setembre de 2014, així com de la modificació de la dedicació

de Manuel Lozano Relaño, com a assessor al 75%, amb efectes de 4 de setembre de Tactual.
Per tot aixó, aquest regidor delegat eleva al Pie la següent proposta de
ACORD

Únic. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2330, de data 3 de setembre de 2014, sobre el cessament

d'Adela Pérez García com a assessora, amb efectes de 2 de setembre de 2014; el nomenament de Pedro J.
Rubio Moreno, com a assessor, dins del personal eventual de lliure designado de la Plantilla de Funcionarís i
Personal Laboral, amb dedicació al 25% i efectes de 4 de setembre de 2014, així com de la modificació de la
dedicació de Manuel Lozano Relaño, com a assessor al 75%, amb efectes de 4 de setembre de Tactual».
Quedant els membres del Pie assabentats.
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11.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSOE, BLOC I EU SOBRE UNA SOLUCIÓ PER
ALS ESTALVIADORS AFECTATS PEL CAS DE FÓRUM FILATÉLICO, SA, AFINSA BIENES

TANGIBLES, SA, I ARTE Y NATURALEZA, GESPART, SL (EXP. 000025/2014-01)
Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Els grups munidpals del PSPV-PSOE, Bloc-Coalició Compromís i Esquerra Unida de Burjassot, mitjangant
els seus portaveus, Olga Camps Contreras, Emili Altur Mena i José Blanco Calvo, respectivament, de
conformitat amb el que estableix el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats
Locáis, procedeixen a elevar al Pie, per al seu debat i aprovació, la proposta de moció presentada per
l'Associació d'Usuaris de Bañes, Caixes i Assegurances de data 22 d'agost de 2014, a la qual s'adhereixen
(ntegrament.

Moció sobre una solució per ais estalviadors afectats peí cas de Fórum Filatélico, SA,
Alinsa Bienes Tangibles, SA, i Arte y Naturaleza Gespart, SL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Han transcorregut huit anys des de la intervenció judicial de les empreses Fórum Filatélico i Afinsa, i com a
conseqüéncia derivada d'aquesta el concurs necessari de l'empresa Arte y Naturaleza, situació que va
afectar i va fer perdre els seus estalvis a 477.351 famílies, en la seua majoria xicotets estalviadors.
Nombrosos ajuntaments han aprovat ja per unanimitat de tots els grups polítics una moció com la que
s'exposa en aquest document sobre una solució per ais estalviadors i la defensa de les famílies afectades peí
cas de les empreses Fórum Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA, i Arte y Naturaleza Gespart, SL.

Destaquem que aquesta proposta també fou aprovada per unanimitat per les Corts d'Aragó (24-06-2013), les
Corts Valencianes (15-10-2013), l'Assemblea Regional de Murcia (30-10-2013), l'Assemblea Autonómica de
Ceuta (06-02-2014), el Parlament Gallee (13-02-2014) i el Parlament Asturiá (9-05-2014). Es voluntat
d'aquest Ajuntament mostrar, de la mateixa manera, el suport a una solució efectiva per ais afectats en tot
l'Estat, entre els quals es traben nombrosos veíns d'aquest municipi.

Quasi huit anys després de l'esclat del cas, el procediment de liquidació concursal es troba paralitzat en la
práctica, sent ineficac davant d'un macropocés d'aquesta envergadura i amb l'agreujant d'una conjuntura
económica desfavorable. Darrere d'aixó es traben 470.000 persones esperant justicia, de les quals n'han
mort un important nombre a causa de la seua edat elevada. Cada any perdut pesa com una llosa per a les
famílies que no poden recuperar els seus estalvis, i mes en un moment d'especial necessitat com és la cnsi
económica actual. Per aixó urgeix que l'Estat, com a ens permanent, aprove com mes prompte millor una
solució a aquest greu problema social.

Les dades, huí completament constatades per les administracions concursáis sobre les famílies que han
perdut els seus estalvis i el tipus de productes que aqüestes empreses comercialitzaven, demostren el
carácter popular deis estalvis i la seua pertinenga a estrats socials, en la seua majoria humils, que van confiar
en aqüestes empreses com qualsevol estalviador ho feia amb entitats f¡nanceres reconegudes. El 94,81%
deis afectats tenien invertides quantitats inferiors ais 50.000 euros, totes elles provinents en la seua gran
majoria d'estalvis familiars obtingut en períodes de fins a 20 anys; amb una proporció molt elevada de
perjudicats que percebia per aquests estalvis complements de pensió que podien oscil-lar entre 100 i 400
euros mensuals.

El paper i responsabilitat de l'Estat és central en la cerca d'una solució. Per aixó urgeix resoldre el problema

d'una manera beneficiosa per ais ciutadans i per a la dignitat i credibilitat de l'estat de dret.

No obstant aixó, a pesar de l'abast social i económic del problema, encara no s'han instrumentat mesures

extraordináries de resposta a la situació en qué es traben nombrosíssims consumidors que foren
presumptament victimes d'unes actuacions que están sent objecte d'investigació penal. I la perspectiva és
que la durada deis procediments judicials en curs será molt dilatada, per la qual cosa és necessari i urgent
trabar una resposta eficac al problema plantejat.
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Des de la Plataforma Solución Fórum-Afínsa, formada per ADICAE (Associació d'Usuaris de Bañes,
Caixes i Segurs ) i per la Federado de Clients d'Afinsa i Fórum Filatélico, que en conjunt agrupa i defensa
mes tres quartes parís de les famílies afectades, han plantejat a les institucions una fórmula de solució que
donaría satisfácelo raonable, anticipada en el temps a les resolucions judicials, a la quasi totalitat de les
famílies afectades per la Insolvencia de les empreses sotmeses en procediments concursáis.
La proposta consisteix, en síntesi, que el Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través de l'lnstitut de Crédit
Oficial (ICO), dirígisca ais qui teñen la condició de consumidors i usuaris una oferta d'adquisició, per un
determinat percentatge del seu valor nominal, de les quantitats reconegudes com a crédit en els respectius

procediments concursáis en curs de Fórum Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA, i Arte y Naturaleza
Gespart, SL.

No es tracta d'una fórmula nova, ates que ja es va aplicar en un altre gran escándol, com fou el de la
cooperativa Promoció Social de Vivendes (PSV), i a mes, no produeix increment del déficit públie, ja que

TICO adquiriría un actiu en procediments concursáis que, a mes, li comporta un desembossament real
equivalent menor al nominal deis drets que adquireix.

Per tot aixó, els grups municipals signataris han considerat presentar aquesta moció que resoldria
definitivament i en justicia un deis casos socioeconómics mes greus deis últims anys.

MOCIÓ
L'Ajuntament de Burjassot manifesta el seu suporí i solidaritat amb els xicotets estalviadors afectats peí cas
de les empreses Fórum Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA, i Arte y Naturaleza Gespart, SL, i insta al
Govern de la Comunitat Valenciana que, al seu torn, inste al Govern d'Espanya:
Primer. La cerca d'una solució per a aquests xicotets estalviadors que els permeta avancar tan rápidament
com siga possible en la finalització deis procediments judicials respectius.

Segon. Valorar detingudament i, si no considera procedent, accepte i duga a terme la proposta plantejada
per la Plataforma Solución Fórum-Afinsa, per a buscar una solució ais afectats consistent que el Ministeri
d'Economia i Competitivitat, a través de l'lnstitut de Crédit Oficial (ICO), dirigisca ais qui detenten la condició
de consumidors i usuaris una oferta d'adquisició de les quantitats reconegudes com a crédit en els
procediments concursáis respectius en curs».
S'obri el torn d'intervencions i n'hi ha les següents:

Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que vol agrair el vot unánime de tots els grups i el suport ais
milers d'afectats. En aquest assumpte pot estar afectat un 1% de la poblado de Burjassot, aproximadament
unes 400 persones, algunes de les quals ens acompanyen en aquests moments i que podran anar-se'n hui a
casa amb l'absoluta certesa que el compromís adquirit per tot el consistori és acompanyar-los en la seua
lluita; fer tot el que estiga en les seues mans, dins de les seues competéncies, i que aquest tema i els seus
afectats no siguen oblidats per ningú.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per vint vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc, 1 EU i 9 PP) i una abstenció (de

Salomé Andrés Cátala, que encara no s'havia incorporat a la sessió), acorda aprovar, en els termes exactes,
la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 22
desetembrede2014.

12.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE LA REFORMA DEL
SISTEMA

ELECTORAL MUNICIPAL PER A RESPECTAR LA VOLUNTAT MAJORITARIA DELS

VEÍNS (EXPTE. 000026/2014-01)

Sense intervencions, el Pie, per vint vots a favor (9 PP, 8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i una abstenció (de Salomé
Andrés Cátala, que encara no s'havia incorporat a la sessió), acorda retirar aquest punt per a incorporar nova
documentació a l'expedient.
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13.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA
LLEI ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNY, DEL RÉGIM ELECTORAL GENERAL (EXP. 000028/201401)

Sense ¡ntervencions, el Pie, per vínt vots a favor (9 PP, 8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i una abstenció (de Salomé

Andrés Cátala, que encara no s'havia incorporat a la sessió), acorda retirar aquest punt per a incorporar nova
documentació a l'expedient.

14.

GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE EL REBUIG A LA PROPOSTA
DEL PP DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÁNICA DEL RÉGIM ELECTORAL GENERAL (EXP.
000030/2014-01)

Sense intervencions, el Pie, per vint vots a favor (9 PP, 8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i una abstenció (de Salomé
Andrés Cátala, que encara no s'havia incorporat a la sessió), acorda retirar aquest punt per a incorporar nova
documentació a l'expedient.

15

GOVERNACIÓ. SOLLICITUD DE SONIA CASAUS LARA D'INCLUSIÓ mEN EL RÉGIM DE
DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA (EXP.
000115/2014-01.02.02)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Vista la sol-licitud presentada per la regidora d'aquest Ajuntament, Sonia Casaus Lara, de data 4 de juliol de
2014, regidora adscrita al grup Popular, en la qual posa de manifest la situado creada pe.-I entrada en vigor
de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que mclou en el grup de consolidació de

rentitat Ajuntament de Burjassot el consorci Pactem-Nord generan! per anco una Inco^«at de

l'expressada regidora amb el carree públie que detenta, per tal com part de la Plantilla de personal d aquest
consorci.

La Sra. Casaus exposa en el seu escrit que aquesta situado es pot considerar "nVjfÍ2

sobrevinguda", perqué és el resultant d'un canvi normatiu posterior a la presa de possessió de I edil, a la

negociado i p esa d'acords per a l'assignació de regidors amb dedicació, generant-se a.x. una^nbianc» que

obliga a l'elecció entre el carree públie i el seu mitjá de vida, per causes alienes a la seua voluntat .
sobrevingudes a la presa de possessió del carree.

En atenció al que s'ha exposat en l'escrit esmentat, la Sra. Casaus sol-licita que es Panguen en considerado

agestes circunstancies perqué el Pie municipal, d'acord amb el que estable.x la Lie. 75 5, Reguladora de les

Bases de Régim Local, així com en l'article 13.4 del ROF, incremente en un el nomb e de membreamb
dedicació exclusiva de grup Popular, així com a TAIcaldia la designació de la Sra. Casus Lara per a ocupar tal
lloc.

Vist I-Informe de la Secretaria General d'aquest Ajuntament de Burjassot núm. 37/2014, peí qual es posa de
manifest que, segons la disposició transitoria 10a de la ja esmentada Llei de Rac.onal.tzac^. Sosternbirtat.de

?Adminisíac ó Local: "En cap cas, l'entrada en vigor d'aquesta Llei podrá suposar hncrement del nombre total
de carrees públics amb dedicació exclusiva de les respectives entitats locáis respecte al que disposaven a 31

de desembre de 2012", no és possible accedir a la petició expressada.

Ates que la norma expressada no fa referencia a la totalitat de possibles dedicacions parcials que s'hi
pogueren determinar.

El regidor delegat de Governació eleva el Pie municipal, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de
Governació, la següent proposta de
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ACORD

Primer. El Pie de l'Ajuntament de Burjassot acorda iniciar el procés intern per a la creació d'un lloc de
dedicado parcial per a membre corporatiu i assignar-lo a la regidora del grup popular Sonia Casaus Lara.
Segon. Així mateix, el Pie de l'Ajuntament de Burjassot acorda condicionar l'existéncia d'aquest lloc de
dedicado parcial a la durada de la siluació expressada d'incompatibilitat sobrevinguda causada per Centrada

en vigor de la Llei 27/2013, o al fet que aquest Pie municipal determine una altra cosa.

Tercer. Instar ais servéis técnics i jurídics de l'Ajuntament de Burjassot que emeten un informe sobre els
canvis normatius necessaris i possibles que permeten l'aplicació de l'acord pres, tan rápidament com siga
possible, a fi de complir la legalitat vigent, tant en materia jurídica com económica, pressupostária i laboral,
promoguts per les regidories corresponents».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que no arriba a entendre el que es demana en aquest
escrit, perqué si algú es presenta per a ser regidor, aquest és el treball normal que ha de realitzar. Vol
recordar que va estar quatre anys fent 80 quilómetros per a portar la seua regidoría i el seu treball, i mai se li
va ocórrer demanar res. El que s'está demanant ara, abans ja ho tenia el Partit Popular i va arribar a un acord
peí qual va renunciar. Ara la regidora vol dedicar-se al 100% a aquest Ajuntament com a portaveu adjunta i
abandonar el seu lloc de treball; amb l'escassetat que hi ha huí en dia, no arriba a entendre-ho.
Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que també votaran en contra d'aquest inici d'expedient,
básicament perqué no qüestionen el treball de la regidora i opinen que no és objecte de debat aquesta
sol-licitud.
Diu que el seu grup va signar un acord de govern amb el Partit Socialista i Esquerra Unida en el qual es
manifestava la contenció en la despesa de carrees públics, fruit d'aixó van haver-hi una serie d'alliberaments i
així van comencar la legislatura en 2011. Com bé ha dit el Sr. Blanco, en un moment donat de la legislatura,
Esquerra Unida i el Partit Popular van arribar a un acord i van renunciar, voluntáriament, cada un a unes
realitats. Arríbat el mes de juny de 2014, en produir-se el canvi de l'Alcaldia, aquest equip de govern torna a
renovar la seua voluntat de continuar treballant i, entre altres coses, continua defensant la idea de la

contenció en la despesa de carrees públics, i está satisfet de com ha anat fins al moment; per tant, votaran en
contra.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que, efectivament, l'any 2012, un deis pitjors anys de recessió,
Esquerra Unida plantejá renunciar a un assessor al 50% si el Partit Popular també es comprometía a fer-ho.
Al no tindre assessors, el Partit Popular va renunciar a una dedicado, mentre que el Sr. Blanco no ha
renunciat mai a una dedicació. I és mes, es va deixar el seu treball per a dedicar-se en exclusiva a la política i
en l'actualitat té una dedicació del 100%.
Explica que amb la Llei de Racionalització de ¡'Administrado es va donar el cas que la regidora Sonia Casaus
incorria en una situado d'incompatibilitat per treballar en el Consorci Pactem Nord. El Pie li va fer un
requeriment perqué optara per continuar treballant en el Consorci o seguirá en el seu carree de regidora en
aquest Ajuntament, donant-li per a fer-ho un termini legal. I va triar l'opció que li remuneraren el treball que
realitza com a portaveu adjunta del Partit Popular en aquest Ajuntament, com molts deis qui están en aquest
Pie. El nostre grup no té assessors, ni técnics que ens assistisquen i per aixó opina que per la causa
d'incompatibilitat sobrevinguda está totalment justificada aquesta percepció.

Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que ara porta tres regidories i li és impossible treballar,
per aixó ha demanat una excedencia, pero quan només portava una regidoría no va demanar res i venia a
treballar per al poblé, perqué n'havia sigut triat regidor. Ningú va obligar al Partit Popular a renunciar, encara
que el poblé ho agraeix perqué aquests recursos es poden utilitzar en altres coses.
Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que el seu grup votará a favor per una serie d'arguments que els
pareixen raonables sense que acó vulga dir que aniran en contra del pacte signat amb Compromís i Esquerra
Unida. Diu que és lógic en qualsevol institució que qualsevol partit polític dispose de dedicacions exclusives o
no, per aixó no entenen perqué ací no hauria de ser així; per aixó voten a favor de l'inici d'aquest expedient.
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Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per désset vots a favor (7 PSOE i 10 PP), tres vots en contra (2 Bloc i
1 EU) i una abstenció (de Susana Marco Alarcón que s'absenta de la sessió), acorda aprovar, en els termes
exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de
Governació, de 22 de setembre de 2014.

16.

GOVERNACIÓ.

SOL-LICITUD

DE

MANUEL

LOZANO

RELAÑO

DE

CERTIFICACIÓ

DE

COMPATIBILITAT PER A EXERCIR COM A PROFESSOR ASSOCIAT EN LA UNIVERSITAT DE

VALENCIA (EXP. 000130/2014-01.02.02)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Vist l'escrit de Manuel Lozano Relaño, rebut en aquest Ajuntament el 28 de juliol de 2014, i registrat amb el
núm. 14890, en el qual sol-licita, peí seu próxim nomenament com a professor associat de la Universitat de
Valencia, que li concedisquen la compatibilitat per a exercir tal lloc amb dedicado de 6 + 6 hores, així com el
seu escrit registrat en data 2 de setembre de Tactual, amb el número 16623, en contestado al requeriment
d'informació addicional sol-licitat per part de la técnica de Recursos Humans el 14 d'agost de 2014.
Vist que Manuel Lozano Relaño fou nomenat amb efectes de 9 de juny de 2014 com a personal eventual de
lliure designado en el lloc d'assessor amb una dedicado al 50%, segons el Decret d'Alcaldía núm. 1546, de 9
de juny de 2014, i la dedicado fou modificada al 75% amb data 3 de setembre de 2014 per Decret d'Alcaldia

núm. 2330. No té reconegut cap tipus de compatibilitat ni per a Tactivitat pública ni per a la privada, i el lloc
que ocupa está classificat en la Relació de Llocs de Treball com a personal eventual, assessor, i no té
assignat cap complement o factor específic d'incompatibilitat o de dedicado exclusiva.

Ates que la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de TEstatut Básic de l'Empleat Públic, en la disposició final tercera
modifica Tarticle 16.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Publiques, i estableix que no es podrá autoritzar compatibilitat al personal funcionan, al
personal eventual i al personal laboral quan les retribudons complementarles que tinguen dret a percebre de
Tapartat b) de Tarticle 24 d'aquest Estatut incloguen el factor d'incompatibilitat al retribuTt per aranzel i al
personal directiu.

Segons la disposició final quarta de TEBEP aquesta modificado produirá efectes en cada administració
pública a partir de l'entrada en vigor del capítol III del títol III (drets retributius) amb Taprovació de les liéis de
fundó pública de les administracions publiques que es dicten en desplegament d'aquest Estatut. Fins que es
facen efectius aquests supósits l'autorització o denegado de compatibilitats continuará regint-se per Tactual
normativa. Fins a la data no s'ha desenvolupat aquesta normativa.

Ates que la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Fundó Pública
Valenciana, en Tarticle 92.1 estipula que l'aplicació del régim d'incompatibilitats s'ha d'ajustar a la legislado
básica estatal en aquesta materia i a la normativa autonómica de desplegament. Fins a la data no s'ha
desplegat aquesta normativa.

Ates que la qüestió de les incompatibilitats per a exercir un lloc en el sector públic del personal al servei de les
administracions publiques está regulada en la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal
al Servei de les Administracions Publiques, on assenyala:

a)

En Tarticle 1.3, que Texercici d'un lloc de treball peí personal indos en Támbit d'aplicació d'aquesta
Llei será incompatible amb Texercici de qualsevol carree, professió o activitat, públic o privat que
puga impedir o menyseabar el compliment estríete deis seus deures o comprometre la seua
imparcialitat o independencia.

b)

En Tartícle 2.1 .c), que s'aplicará al personal al servei de les corporacions locáis i deis organísmes
dependents.
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c)

En l'article 3.1, que per a l'exercici de la segona activitat será indispensable l'autorització previa i

expressa de compatibilitat, que no comportará la modificació de la jornada de treball ni l'horari
deis dos llocs, i que es condiciona al seu compliment estrióte en ambdós.

d)

e)

En l'article 4.1, que es podrá autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'un lloc de treball en
Testera docent com a professor universitari associat en regim de dedicació no superior a la de
temps parcial i amb una durada determinada.
En 1'article 14, que l'exercici d'activitats professionals fora de les administracions publiques

requerirá el reconeixement previ de compatibilitat, atribuít, en el cas deis ajuntaments, a la
competencia del Pie.
Ates que el Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats el personal, en l'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.
Vist que en l'escrit presentat amb data 28 de juliol de 2014 l'interessat manifesta que realitzará el seu treball
com a professor associat amb una jornada de 6 + 6 hores setmanals, i declara en el seu escrit del 2 de
setembre que el contráete cobreix des de l'1 de setembre de 2014 fins al 31 d'agost de 2015, i que l'horari
docent en la universitat no coincideix ni afecta l'exercici de les seues funcions en rAjuntament de Burjassot.
Vist que la competencia del nomenament deis assessors correspon a l'alcalde, i que no hi ha inconvenient per
part de l'Alcaldia a autoritzar el que sol-licita.
Per tot aixó, eleva al Pie, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Governació, la següent
proposta de
ACORD

Únic. Autoritzar, sempre que justifique documentalment que la seua dedicació com a professor universitari

associat no supera les 30 hores setmanals i que té una durada determinada, la compatibilitat sol-licitada per
Manuel Lozano Relaño, i notificar-li que l'horari no pot coincidir amb l'horari de l'exercici de les seues funcions
a rAjuntament».

Sense intervencions, el Pie, per vint vots a favor (10 PP, 7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i una abstenció (de Susana
Marco Alarcón, que s'ha absentat de la sessió), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 22 de
setembre de 2014.

HISENDA

17.

RENDES I EXACCIONS. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA MITJANCANT GENERACIÓ DE
CRÉDITS EXTRAORDINARIS FINANCADA AMB ANULLACIONS DE CRÉDITS. CONVENI AMB LA
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEINS DE BURJASSOT (EXP. 000004/2014-07.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:
«Vista la proposta d'aquesta Alcaldía sobre la modificació pressupostária per crédit extraordinari (exp. núm.
000004/2014-07.02.02) amb destinado a la partida pressupostária 924 48905 «Conveni amb la Federado
d'Associacions de Veíns», per un import de sis mil euros (6.000,00 €).

Vist l'informe d'lntervenció núm. 161/2014, de data 18/09/2014, que figura en l'expedient, sobre la possibilitat
de f¡nanear aquesta modificació pressupostária amb la baixa per anuí-lacio en la partida pressupostária:
PARTIDA PRESSUPOSTÁRIA
01131005

DESCRIPCIO
Interessos del
préstec
Banco Santander

IMPORT

del

6.000,00 €

Ates el que disposen els articles 177 i 169 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, peí qual aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, que regulen els trámits a seguir per a l'aprovació d'aquest
expedient.
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Proposa a la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes l'adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificado pressupostária per crédit extraordinari núm.
000004/2014-07.02.02, amb destinado a la partida pressupostária 924 48905 «Conveni amb la Federado

d'Associacions de VeTns», per un import de sis mil euros (6.000,00 €), modificado aquesta finangada amb la
baixa per anuMació en la partida pressupostária:
DESCRIPCIO

PARTIDA PRESSUPOSTÁRIA

IMPORT

Interessos del
préstec
Banco Santander

01131005

del

6.000,00 €

Segon. Sotmetre a informado pública l'expedient, mitjancant la publicació d'un anunci en el Butlletí Oficial de
la Provincia, durant un termini de quinze dies hábils, a fi que els interessats puguen presentar contra aquest
les reclamacions que consideren pertinents. Si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions, es
considerará aprovat definitivament.

Tercer. Publicar l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumida a nivell de capítols.
Quart. Una vegada naja entrat en vigor la modificació pressupostária, comptabilitzar-la en el pressupost de
l'exercici2014».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el seu grup canviará el sentit del vot de la comissió
informativa i votará a favor.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per vint vots a favor (10 PP, 7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i una abstenció
(de Susana Marco Alarcón, que s'havia absentat de la sessió), acorda aprovar, en els termes exactes, la
proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda de 23 de
setembrede 2014.

18.

RENDES

I

EXACCIONS.

APROVACIÓ

DEL

COMPTE

CORRESPONENT A L'EXERCICI 2013 (EXP. 000030/2014-07)

GENERAL

PRESSUPOSTARI

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Vist l'expedient administratiu del Compte General Pressupostari de l'Ajuntament de Burjassot, exercici 2013,
integrada peí Compte General de l'Ajuntament, la de l'organisme autónom Instituí Municipal de Cultura i
Joventut, i els comptes anuals de l'entitat mercantil Centre d'Ocupació, Estudis i Formació, SLU.
Vista l'análisi de la memoria del Compte General de l'exercici 2013 realitzat per la Intervenció municipal, de
data 3 de juny de 2014.

Vist l'informe d'auditoria realitzat per una empresa externa, i dirigit per la Intervenció municipal, de l'entitat
mercantil CEMEF, SLU, i els comptes anuals de l'exercicl 2013.

Vist l'informe d'lntervenció núm. 97/2014, que figura en l'expedient, del Compte General Pressupostari
corresponent a l'exercici 2013, de data 3 de julio! de 2014

Ates el que disposen els anieles del 208 al 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis.
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Ates el que disposa l'apartat segon de l'article 119 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat

Valenciana, de Régim Local de la Comunitat Valenciana, que disposa, a propósit de les sessions de la
Comissió Especial de Comptes, que els comptes generáis, els seus justificants i la documentado
complementaria hauran d'estar a disposició deis membres de la comissió perqué les puguen examinar i
consultar, com a mfnim, quinze dies abans de la primera reunió.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda, Economía i Especial de Comptes, emés en
sessió celebrada el 24 de juliol de 2014, i per tal com no s'han formulat reclamacions durant el trámit
d'informació pública i audiencia ais interessats a qué fou sotmés l'expedient de referencia, en el sentit que
l'edicte aparegué publicat i exposat en el Butlletí Oficial de la Provincia de Valencia núm. 179, de data 30 de
juliol de 2014, i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, des del dia 28 de juliol fins al 17 de setembre del
2014.

Proposa al Pie l'adopció del següent
ACORD

Primer. Aprovar el Compte General Pressupostari de l'Ajuntament de Burjassot, exercici 2013, integrat peí
Compte General de l'Ajuntament, el de l'organisme autónom, Institut Municipal de Cultura i Joventut, i els
comptes anuals de l'entitat mercantil Centre d'Ocupació, Estudis i Formació, SLU.
Segon. Una vegada el Pie naja aprovat el Compte General Pressupostari de l'exercici 2013, s'ha de remetre al
Tribunal de Comptes».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:
Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que aquest punt és el mes important d'aquesta sessió. Hi ha
dos documents ¡mportants d'Hisenda durant un exercici. Un és el pressupost, en el qual un govern diu el que
fará i en qué es va a gastar els diners. I l'altre és el compte general, que diu el que s'ha fet i en qué s'ha
gastat; en definitiva, és un mecanisme de control, la foto fixa d'una gestió.
Diu que la dada que mes crida l'atenció en el compte general és que hi ha ingressos de difícil cobrament per
valor de mes de set milions d'euros. Intervenció recomana donar-los de baixa per anul-lació, perqué si es
compta que es teñen, sense tindre'ls, s'está gastant d'acord amb aquests ingressos.
Respecte de la formulació el compte general, tant l'alcalde com el vicepresident de l'lnstitut el rendiren fora de
termini. Encara que l'aprovació s'haja de produir abans de l'1 d'octubre.
Respecte de l'informe d'lntervenció, destaca un parágraf d'lntervenció que es repeteix tots els anys:
«l'immobilitzat no reflecteix la situació de patrimoni real com a conseqüéncia de la falta d'actualització de
l'inventari de béns, que al seu torn ocasiona la no realització deis seients de correcció valorativa». Diu que no
pot entendre per qué no es realitza aquesta actualització de l'inventari de béns, i en canvi tots els anys es
pressuposta una quantitat destinada a la gestió d'aquest.

Explica que les dades de Tresoreria reflecteixen un descens important en els ingressos i la situació és
deficitaria per les tensions de liquiditat. Quant a la liquidació del pressupost, presenta un superávit, pero
Intervenció adverteix que és fictici perqué es deu al mecanisme que es va utilitzar de "pagaments a
proveídors" l'any 2012.
Diu que, segons el compte general, a data 31 de desembre de 2013, hi havia factures vengudes, liquides i
exigibles que no s'havien aplicat ais pressupostos. Intervenció adverteix que s'haurien d'amortitzar préstecs
trets en el seu dia per a inversions que no s'han executar mai. Hi ha un necessitat financament tant en
l'lnstitut com en CEMEF i hi ha un gran deute financer amb bañes i un deute comercial amb proveídors. Tot
acó denota una mala gestió per part del govern local.

Quant a la liquidació de despeses, per capítols, en despeses financeres el 14% va destinat a bañes; en
despesa social només s'ha destinat un 8,58% i en inversions un 3,6%.
Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que, efectivament, el compte general mostra en qué s'ha
utilitzat els diners previstos en els pressupostos i que encara están immersos en una crisi que afecta a tots,
fins i tot a les institucions i per descomptat a aquest Ajuntament.
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Diu que hi ha drets reconeguts, com ha manifestat la portaveu del Partit Popular, que son de difícil recaptació
i és cert que hi ha una Tresoreria que no és bona. Pero una cosa és conseqüéncia de l'altra i si la gent té
problemes per a pagar, intentem donar solucions fraccionant els pagaments deis impostos.

Explica que hi ha un gran deute a llarg termini que no s'ha generat en dos anys i mig, sino que existeix des de
fa mes de 15 anys i ara no el poden pagar perqué ascendeix a 25 milions i és un import superior al

pressupost municipal. A mes, no es poden demanar préstecs perqué el Sr. Rajoy hi ha prohibit renegociar
amb els bañes els deutes.

Diu que, evidentment, cal pagar ais bañes, perqué de no fer-ho resultaría que l'aportació estatal, de la qual es
paga a tot el personal de l'Ajuntament i de l'lnstitut, es retindria i no es podrien efectuar aquests pagaments.

Sobre les factures, cal aclarir que molts proveídors s'esperen a primers d'any a entregar les ultimes factures
de l'any anterior i, per tant, no queda mes remei que incloure-tes l'any en qué es registren d'entrada en
l'Ajuntament

Peí grup Socialista, José Ruiz corrobora totes i cada una de les paraules dites peí portaveu de Compromís.

És evident que una cosa és la previsió pressupostária i una altra l'execució pressupostária. Per a poder fer
qualsevol cosa es necessiten ferramentes i el moment adequat per a realitzar-les, i a vegades, les
ferramentes venen en forma de Neis que impedeixen fer el que es pretén. A mes, durant un exercici poden
ocórrer coses que obliguen que el pressupost patisca modificacions.

Peí grup Popular, Cristina Subiela contesta el portaveu de Compromís que encara que fa tants anys de
l'origen d'aquest endeutament, el seu grup no ha governat mai en aquest Ajuntament. Diu que li pareix molt
bé que el Sr. Rajoy no els delxe endeutar-se, perqué ací s'han tret préstecs per al Teatre Progrés,
instal-lacions esportivos i energies renovables que no s'han utilitzat. Per exemple, en l'lnstitut es va fer un
pressupost totalment irreal. En línies generáis, s'ha gastat mes del que s'ha pressupostat, i hi ha una
diferencia del que s'ingressa i gasta de 191.000 euros. Aquesta és la gestió que s'ha fet, s'ha gastat el que no
hi havia, s'ha desbalafiat i malgastat i per al nostre grup aixó significa una mala gestió.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que és curiosa la fixació del Partit Popular per l'lnstitut. Diu
que caldria recordar-li qui gestiona les instal-lacions municipals de les quals gaudeix el velnat, associacions,
falles, entitats esportives, el món de la cultura, etc. Quan alguna associació, falla, etc., sol-licita Tus d'algunes

de les instal-lacions s'intenta arribar a algún acord perqué no siga costos a l'hora de pagar i aixó té un reflex
en el compte general, perqué s'acaba recaptant menys del que preveu.

Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que cultura i Partit Popular no van de la má. Efectivament, és una
fixació i sempre es posa ací, com a exemple, la mala gestió de l'lnstitut, i ja cansa. Diu que en aquesta
materia se la juga amb qualsevol altre poblé que tinga l'activitat que té Burjassot i els servéis que ací es
donen. Explica que el fet que les associacions no paguen les despeses per la utilltzació de les instal-lacions
no significa que no tinguen un cost. Aqüestes instal-lacions teñen una despesa i com mes vegades s'utilitzen,
mes despeses fixes hi ha.

Per a flnalitzar el tom d'intervencions, l'alcalde recorda a la portaveu del Partit Popular que ara la
vicepresidenta de l'lnstitut és Olga Camps. Sent, a mes, portaveu del grup Socialista ja li ha dit moltes
vegades que un ajuntament estiga endeutat no passa res; en mes el 95% deis d'Espanya ho están i sobretot
ho están els que teñen una magnitud igual o superior a la de Burjassot, perqué si es volen fer coses s'ha de
demanar crédit ais bañes. A Burjassot s'han fet moltes coses i els diners demanats al banc están tornant-se, i

ara amb mes motiu perqué el Partit Popular, abans de pagar ais funcionaris o ais proveldors diu que primer

cal pagar ais bañes. A pesar d'estar endeutats está orgullos de com está aquest municipi i peí nivell de
servéis que hi ha en aquest poblé.

Finalitzat el tom d'intervencions, se sotmet a votació la proposta, amb el resultant següent: deu vots a favor (7
PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP).

Com que el resultat de la votació ós d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre'l,
l'alcalde fa ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).
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I després d'aixó, per onze vots a favor {7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV ¡ 1 alcalde) i deu vots en contra
(10 PP), el Pie acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d'Hisenda de 23 de setembre de 2014.

19.

RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ RELATIU A LES
DADES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I ESTATS FINANCERS, CORRESPONENT AL SEGON

TRIMESTRE DE 2014,

D'ACORD AMB

EL QUE ESTABLEIX L'ORDRE HAP/2105/2012 (EXP.

000038/2014-07)
Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«INFORME D'INTERVENCIÓ 144/2014

COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE LA
LLEI 2/2012 LOEPSF, DESPLEGADA PER L'ORDRE HAP/2105/2012.

Dades d'execució del pressupost i estats financers. Segon trimestre de 2014
I.

NORMATIVA APLICABLE
•

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

•

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locáis (en avant, RDL 2/2004).

II.

•

RDL 500/1990, de 20 d'abril, peí qual es desplega el capítol 1 r del títol VI de la Llei 39/1988.

•

Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura deis pressupostos de les
entitats locáis.

•

Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

•

Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, peí qual es despleguen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i
Sostenibilitat Financera.
ANTECEDENTS DE FET

Vist que la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera (en
avant LOEPSF), regula el principi de transparencia com a base del funcionament de les administracions
publiques, i que per a aixó és clau la rendido de comptes i el control de la gestió pública per a contribuir a
generar confianca en el funcionament corréete del sector públic.
La importancia d'aquest principi ha portat al legislador a establir en l'article 6 de la LOEPSF l'obligació de
les administracions publiques de subministrar tota la informació necessária per al compliment de les
disposicions de l'esmentada llei, i de les normes i deis acords que s'adopten per al seu desplegament; així
com de garantir la coherencia de les normes i procediments comptables i la integrítat deis sistemes de
recopilado i tractament de les dades.

Ates el desplegament reglamentan a qué es refereix l'article susdit de la LOEPSF l'ha realitzat el Ministeri
d'Hisenda i Administracions Publiques mitjancant l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en concret,
sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació, recollides en l'article 16.
Els articles 14 i 16 de l'Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d'informació de
les comunitats autónomes i les corporacions locáis, van entrar en vigor N de gener de 2013, de
conformitat amb la disposició transitoria única de l'Ordre.
Vist que l'article 4 de l'Ordre HAP 2105/2012 imposa la centralització del compliment de l'obligació de
remissió i recepció d'informació "En les corporacions locáis, la Intervenció o unitat que exercisca les
seues funcions."
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Per tots els fets i fonaments de dret descrits, s'emet el següent
III.

INFORME

Primer. Compliment de l'obligacló de remissió d'informació

De conformitat amb el que regula l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desplegament que en fa
l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en concret amb el contingut deis articles 4 i 16 d'aquesta, la

interventora accidental ha complit la seua obligado de subministrar la informació trimestral corresponent

al segon trimestre de 2014, en temps i forma, el 29 de juliol de 2014. S'ha bolcat tota la informació
requerida peí Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques a través de la plataforma telemática
habilitada
en
roficina
Virtual
de
les
Entitats
Locáis
(httDs://serviciostelematicos.minhap.aov.és/Trimestrals) -s'adjunta justificant de la remissió en
l'annex I al present informe.

A aquests efectes, es remet la informació de l'entitat local en termes consolidats, acó és: l'Ajuntament,
I'IMCJB, el consorci Pactem-Nord i el CEMEF. La informació de I'IMCJB i del consorci Pactem-Nord han
sigut degudament subministrades pels interventors corresponents i, en el cas del CEMEF, SLU, peí
gerent de la societat.

En l'article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia, Accés a la Informació Pública i

Bon Govern es tipifiquen com a infraccions molt greus determinades conductes culpables que comporten

infracció en materia de gestió economicopressupostária, on és rellevant, ais efectes d'aquest informe,
l'assenyalada en la lletra k), que diu: "l'incompliment de les obligacions de publicado o de
subministrament d'informació previstes en la normativa pressupostária i economicofinancera, sempre que
en aquest últim cas se n'haja formulat requeriment".

L'article 4.2 de la LO 2/2012, modificat per la Llei orgánica 9/2013, de Control del Deute Comercial en el
Sector Públic, queda redactat com segueix:"(...) S'entén que hi ha sostenibilitat del deute comercial quan
el període mitjá de pagament ais proveTdors no supere el termini máxim previst en la normativa sobre
morositat".

L'article 18.5 de la LO 2/2012, estableix:"(...) L'órgan interventor de la corporació local ha e realitzar el

seguiment del compliment del període mitjá de pagament a proveTdors (...)"•

L'article 27.6 assenyala: "Les administracions publiques i totes les seues entitats i organismes vinculats o
dependents faran públic el seu període mitjá de pagament ais proveTdors en els termes que establisca
una ordre del ministre d'Hisenda i Administracions Publiques".

La disposició addicional 5a estableix: "Termini de pagament a proveTdors. Les referéncies en aquesta llei
al termini máxim que fixa la normativa sobre morositat per al pagament a proveTdors s'han de considerar
fetes al termini que en cada moment establisca la normativa vigent esmentada i que, en el moment
d'entrada en vigor d'aquesta llei, és de 30 dies".

La disposició addicional 1a (i l'art. 13.6) de la Llei orgánica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del
Deute Comercial en el Sector Públic, assenyala: Transcorregut un mes des de l'entrada en vigor
d'aquesta llei totes les administracions publiques i les seues entitats i organismes vinculats o dependents
han de publicar en el seu portal web el seu període mitjá de pagament a proveTdors i incloure en el seu
pía de tresoreria, immediatament posterior a aquesta publicado, les mesures de reducció del període
mitjá de pagament a proveTdors a fi de complir el termini máxim de pagament previst en la normativa
sobre morositat".

Per a complir aquesta disposició legal la interventora municipal ha donat instruccions per a la publicado
immediata del període mitjá de pagament de les tres entitats municipals afectades. El període mitjá de
pagament (PMP) a proveTdors d'aquesta administració local, segons els resultáis obtinguts a data 30 de
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juny de 2014 {2 trimestre 2014), és el que s'assenyala a continuado, la seua publicado del qual ha sigut

ordenada en la web municipal:
-

Ajuntament de Burjassot: període mitjá de pagament a proveídors
Instituí Municipal de Cultura i Joventut: pmp a proveídors

49,39dies
86,84 dies

CEMEF, SLU: pmp a proveídors
Consorci Pacte Territorial per a la Creado d'Ocupació
(Pactem-Nord): període mitjá de pagament a proveídors

30,26 dies
No disponible

Segon. Justificado de Pinforme i del seu coneixement peí Pie
Per a subministrar la informació requerida, corresponent al segon trimestre de 2014, i a pesar que la
normativa no exigeix de manera específica l'elaboració d'un informe ni el seu tractament posterior,
aquesta Intervenció considera necessari l'elaboració d'aquest informe, que resumeix la informació

boleada, els principáis criteris d'estimació seguits, i que recull les conclusions sobre les previsions de
compliment o d'incompliment al tancament de l'exercici pressupostari deis objectius d'estabilitat
pressupostária, de deute públie o de la regla de despesa.
Cal destacar que la mateixa plataforma telemática habilitada per al bolcat de la informació arreplega, en
l'apartat 4, «Tancament de l'informe d'avaluació i signatura», la necessitat de traslladar al Pie de la
corporació el resultat de l'informe d'avaluació. El capítol IV de la LOEPSF regula les mesures preventives,
correctives i coercitives que el govern, a proposta del ministeri podría imposar a les entitats locáis si
detectara un risc d'incompliment deis objectius d'estabilitat pressupostária, de deute públie o de la regla
de despesa al tancament de l'exercici, i les limitacions pressupostáries futures que aixó generaría.
D'altra banda, insistint en la necessitat de donar compte al Pie, el Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, que desplegava la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressupostária, establia en l'article 16.2
l'obligatorietat d'emetre un informe d'lntervenció de compliment de l'objectiu d'estabilitat i de donar compte
al Pie en els supósits d'expedients de modificado de crédits. En Pactualitat, després de Centrada en vigor
de la LOEPSF i de l'ordre ministerial que la desplega, sobre les obligacions de subministrament
d'informació, segons la contestado emesa per la Subdirecció General d'Estudis i Financament de les
Entitats Locáis a pregunta de Cosirtal Network, la verificado del compliment deis objectius d'estabilitat i de
la regla de despesa no és requisit previ necessari per a l'aprovació deis expedients de modificado, sino
que escau Tactualització trimestral de l'informe d'lntervenció de compliment deis objectius a qué es
refereix l'Ordre HAP2105/2012. Cálcul del qual es pot derivar, de manera preceptiva, l'elaboració d'un Pía
Economicof¡nancer per incompliment d'objectius.

Per tot aixó, es considera necessari traslladar aquest informe a I'Alcaldía perqué l'eleve al Pie de la
corporació a fi que en prenga coneixement i ais efectes oportuns.
Tercer. Contingut de la informació

La informació a subministrar per a complir l'obligació de remissió és part de la recollida en l'article 16 de
l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i s'ha materialitzat en els formularis dissenyats per la Subdirecció
General d'Estudis i Financament d'Entitats Locáis, emplenats a través de l'Oficina Virtual citada adés, que
recull la informació detallada en l'article.

IV.

CONCLUSIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ
El compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária en l'administrado local s'avalua a partir de la
consolidado deis pressupostos de la mateixa administrado i de les seues entitats dependents, incloses
en l'article 2.1 de la LOEPSF. Aquesta avaluado correspon a l'órgan interventor de l'entitat local, el qual
es troba amb la dificultat de determinar la capacitat/necessitat de financament de les entitats
classificades, segons els criteris del SEC 95, en el sector de les administracions publiques.
L'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, modificat recentment per la LO 9/2013, de 20 de desembre, de
Control del Deute Comercial en el Sector Públie, defineix el concepte de sostenibilitat financera en els
termes següents:

Article 4. Prindpi de sostenibilitat financera. 1. Les actuacions de les administracions publiques i
la resta de subjectes compresos en l'ámbit d'aplicació d'aquesta Llei estaran subjectes al principi de
sostenibilitat financera. 2. S'entén per sostenibilitat financera la capacitat per a finangar compromisos
de despesa presents i futurs dins deis límits de déficit, deute públie I morositat de deute comercial
conforme al que estableix aquesta Llei, la normativa sobre morositat i la normativa europea. Es
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considera que ni ha sostenibilitat del deute comercial quan el período mitjá de pagament ais
proveídors no supera el termini máxim previst en la normativa sobre morositat

(Aquest precepte deriva del previst en l'art. 32 de la Llei 2/2011, de 4 de marg, d'Economia Sostenible)
Amb les dades d'execució pressupostária existents a 30 de juny del 2014, i amb les estimacions i els
cálculs realitzats basant-se en aqüestes, l'execució del pressupost consolidat de l'entitat local, els seus

organismes autónoms i els ens dependents que presten servéis o produeixen béns no finangats
majoritáriament amb ingressos comerciáis, que s'inclouen en el pressupost general prorrogat de l'exercici
2014,

Incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostária, previst en el Pía Economicofinancer aprovat, i
es calcula una capacitat de finangament en termes consolidats al final del segon trimestre de
2014 en la quantitat de -582.458,28 €, desglossada per entitats en els termes següents:
AJUNTAMENT

-422.604,58 € (necessitat de finangament)

CEMEF, SLU

125.973,96 € (capacitat de finangament)

IMCJB

-215.703,68 € (necessitat de finangament)

C. PACTEM-NORD

-70.123,98 € (necessitat de finangament)

Cal apuntar que l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat es deu a l'aplicació del romanent de Tresoreria
que afecta les despeses corrents de l'execució pressupostária i ais ingressos de capital. A mes, s'hi
comparen les dades executades amb el pressupost prorrogat de 2014, ja que el pressupost definitiu per
a 2014 va entrar en vigor el 7 de juliol de 2014.

Compleix l'objectiu de regla de despesa, I es calcula una diferencia entre el límit de la regla de
despesa i la despesa computable en la previsló de tancament de 2014 realitzada al final del segon
trimestre de 2014 de 3.330.941,49 €.

El nivell de deute vlu és de 24.358.864,17 € (92,15% ingressos corrents).

Les conseqüéncies d'un incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária en l'entitat local durant
2014 no derivarien en l'aprovació d'un nou Pía Economicofinancer i de Reequilibri, en els termes
previstos en l'article 21 i 22 de la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i
Sostenibilitat Financera. L'Ajuntament de Burjassot ja compta amb un pía economicofinancer en vigor,
aprovat peí Pie de la corporació municipal en data 24/04/12, i ratificat per la Conselleria d'Economia i
Hisenda, com a órgan de tutela financera, amb data 29/05/12, la vigencia del qual s'estén fins al
31/12/2014.

Per tant l'Ajuntament ha de continuar amb les previsions per a reduir despeses o augmentar ingressos
establides en el PEF a fi de seguir la senda de l'equilibri i l'estabilitat pressupostária, els quals, en tot cas,
hauran de ser verificats amb la liquidado de l'exercici 2014, data de finalització d'aquest instrument

economicofinancer, evitant d'aquesta manera les mesures coercitives deis anieles 25 i següents de la
LOEPSF.

V

EFECTES

DE

LA

LLEI

27/2013,

DE

RACIONALITZACIÓ

L^ADMINISTRACIÓ LOCAL, QUE MODIFICA LA LBRL

I

SOSTENIBILITAT

DE

Ais efectes de la conclusió de l'informe d'avaluació i en virtut deis resultats que mostra el CEMEF, SLU,

la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de TAdministració Local, en relació amb el
redimensionament del sector públie local, segons disposa en l'article 36 en la nova redacció donada a la
disposició addicional 9a de la LBRL, estableix que, atesa la situació de l'Ajuntament, amb un PEF i un pía
d'ajust, aprovats peí Pie el 24/04/2012, i la situació de desequilibri de CEMEF, l'empresa disposa de 2
mesos des de l'aprovació de la Llei per a aprovar un pía de correcció.
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Si aquesta correcció no es compleix a 31/12/2014, l'Ajuntament disposa de 6 mesos des de l'aprovació
del compte o de la liquidado del pressupost de 2014 de CEMEF per a dissoldre l'entitat. Si no ho fa,
CEMEF quedaría dissolta automáticament a data 01/12/2015 (llevat que l'entitat preste servéis
essencials i, en aquest cas, els terminis s'amplien).

D'altra banda, l'Ajuntament només podrá realitzar aportacions patrimonials o ampliar el capital si en
l'exercici anterior (2013) ha complit els objectius d'estabilitat pressupostária, el deute públic i el període
mitjá de pagament a proveídors no superior a 30 dies.
La Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de ¡'Administrado Local, introdueix modificacions en

els apartats 3 i 4 de l'article 25 LBRL, del següent tenor literal:
3. Les competéncies municipals enunciadles en aquest anide serán determinades per Llei, i s'haurá
d'avaluar la conveniencia de la implantado de servéis locáis conforme ais principis de
descentralització, eficiencia, estabilitat i sostenibilitat financera. 4. La Llei a qué es refereix l'apartat
anterior haurá d'anar acompanyada d'una memoria económica que reflectisca l'impacte sobre els
recursos financers de les administracions publiques afectades i el compliment deis principis
d'estabilitat, sostenibilitat fínancera i eficiencia del servei o l'activitat. La Llei ha de preveure la dotado
deis recursos necessaris per a assegurar la suficiencia financera de les entitats locáis sense que aixó
puga comportar, en cap cas, una despesa major de les administracions publiques.
Son competéncies diferents de les própies les que no es relacionen en l'article 25.2 o no vinguen
atribuídes amb tal carácter per una llei formal. Respecte d'aquest tipus de competéncies, igual que les
que es puguen exercir per delegació, la LRSAL és molt mes restrictiva a Chora de permetre el seu
exercici, ja que ara l'article 7.4 de la LBRL només ho admet amb el compliment d'aquests requisits:

1)

Que no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d'acord
amb els requeriments de la legislado d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera.

2)

Que no s'incórrega en un supósit d'execució simultánia del mateix servei públic amb una altra
administració pública.

3)

Com a requisit formal, referit al compliment deis dos anteriors, hi calen dos informes previs i
vinculants: el de l'administració competent per rao de la materia en qué s'assenyale la
inexistencia de duplicitats; i el de l'administració que tinga atribuida la tutela financera, sobre
la sostenibilitat de les noves competéncies.

Per tot aixó, i segons es desprén de l'informe de Secretaria 1/2014, en el qual s'analitzen les principáis
novetats de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de I'Administració Local
(LRSAL), i la seua incidencia en l'Ajuntament de Burjassot, l'Ajuntament haurá de condicionar la prestació
deis servéis de competéncies diferents de les própies al compliment previ deis tres punts mencionats en el
parágraf anterior».

Els membres del Pie en queden assabentats.

20.

RENDES I EXACCIONS. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÉDIT NÚM. 4/20174 (EXP.

000039/2014-07)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Vista la proposta d'aquesta Alcaldía, sobre l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de
crédits núm. 000039/2014-07, per un import de 33.525,77 € (trenta-tres mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb
setanta-set céntims), amb destinado a fer front al pagament de factures que consisteixen en despeses
efectuades durant l'exercid 2013, que s'han realitzat sense crédit pressupostari o la conformitat de la factura
de les quals s'ha produTt en l'exercici 2014.
Vist l'informe emés per la Intervenció municipal núm. 155/2014, de data 12 de setembre de 2014.

Vistes les factures relacionades en l'expedient i agrupades en les aplicacions pressupostáries següents:
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EXERCICl

ORGÁNICA

ECONÓMICA

2014

132

21900

Manteniment d'emissores de radio

2014

132

22103

Combustibles i carburants per a seguretat

2014

132

22104

Vestuari per a la Policía

104,99 €

2014

132

22111

569.02 €

2014

133

21000

2014

134

22600

Material de seguretat
Conservado i estudis de tránsit
Despeses diverses de Protecció Civil

2014

151

22700

2014

155

21000

2014

155

21400

2014

155

22103

2014

155

2014

22706
21900

2014

165
230

2014

230

22699

Sospeses diverses per Convivencia

376,18 €

2014

320

21200

Conservado de les escoles

703.63 €

2014

323

22800

Escola Permanent d'Adults

2014

337

21200

Conservado de llars i centres socials

2014

338

22600

2014

341

22609

2014

342

21000

2014

342

22100

:estes
Activitats esportivas
Conservado d'instal-lacions esportives
Enerqia del Poliesportiu i Pavelló

2014

21200

Conservado d'edificis

2014

920
920

22000

Material d'oficina

2014

920

22400

Prima d'assegurances

104.95 €

2014

920

22601

2014

920

22603

Atencions protocol-láries i representado
Pubücacions i informado

326,70 €
902,58 €

2014

920

22800

Manteniment deis Jutjats

415,05 €

22105

PARTIDA PRESSUPOSTARIA

IMPORT
875,11 €
1.498,48 €

1.314,49 €
865,41 €

Encárrec al Cemef: metall ¡ pintura
Conservado de vies publiques
Conservado de vehides per a vies publiques
Combustibles i carburants per a vies publiques

7.334,41 «

Estudis i treballs técnics

6.043,95 €

Manteniment de l'enllumenat públic
Alimentado infantil/ farmacéutic

1.936,01 €

2.521,29 €
71,82€
1.324,28 €

673,20 €

69,79 €
307,33 €
609,84 €

1.093,60 €
146,67 €
76,78 €
378,69 €
2.881,52 €

33.525,77 €|

TOTAL

Ates el que disposen els articles 215 i 216 del RDLEG 2/2004, de 5 de marg, peí qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis.

Ates el que disposen els articles 26 i 60 del RD 500/1990, de 20 d'abril, peí qual es desplega el capítol I del
títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis.

Per tot aixó, proposa a la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes l'adopció del
següent

ACORD

Únic. Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crédits núm. 000039/2014-07, per un import

33.525,77 € (trenta-tres mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb setanta-set céntims)».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subieia manifesta que el seu grup canviará el sentit del vot de
informativa i ara votará a favor, ja que es tracta del pagament de factures que no tenien
pressupostária. El Partit Popular no s'oposa al pagament de proveídors. Respecte al que s'ha
imposició per a pagar primer ais bañes, se sap que no ós tan senzill; del que es tracta
administracions no podien mantindre el déficit que tenien i ha caigut solucionar-ho.

la comissió
consignació
dit sobre la
és que les

Finalitzat el torn d'intervencions, per vint vots a favor (10 PP, 7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i una abstenció (de
Susana Marco Alarcón, que s'ha absentat de la sessió), el Pie acorda aprovar, en els termes exactes, la
proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 23 de
setembre de 2014.
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21.

RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER LA

PRESIDENCIA DE L'ENTITAT LOCAL CONTRARÍES A LES OBJECCIONS EFECTUADES
(EXERCICI 2013), SEGONS EL QUE DISPOSA L'ARTICLE 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
D'HISENDES LOCALS (EXP. 000040/2014-07)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«INFORME D'INTERVENCIÓ 156/2014
Assumpte: Informe anual sobre objeccions 2013, exart. 218 TRLHL

De conformitat amb el que disposa l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual
s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locáis, en la seua nova redacció donada per l'article 2.3 de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de ('Administrado Local, s'emet aquest
informe d'acord amb els següents
ANTECEDENTS

Primer. S'inclou en aquest informe, com a annex I, la relació d'objeccions corresponents a l'exercici 2013, que
compren l'activitat de l'Ajuntament. Així mateix, i com a annex II, consta la relació d'objeccions de I'IMCJB.

Segon. Les objeccions esmentades formen part de Pexpedient del Compte General Pressupostari de l'exercici
2013, que ha rebut el dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes del dia 24/07/14, i
sotmesa a informado pública mitjancant un edicte publicat en el BOP núm. 179, de 30 de juliol.

Tercer. Així mateix, aqüestes objeccions han sigut remeses, perqué en prenguera coneixement, en dos
enviaments semestrals, a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que
estableix l'acord de 28 de setembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes.
Quart. No s'han detectat anomalies significatives en materia d'ingressos, amb l'excepció del que s'ha indicat
en l'informe conjunt d'Intervenció-Tresoreria de 03/05/13, relatiu ais ingressos de les instal-lacions esportives.

Els técnics de l'Área Económica donaren en el seu dia les recomanacions oportunes a fi d'esmenar les

deficiéncies observades.

Cinqué. Aquest informe aten únicament a aspectes i comeses propis de l'exercici de la fundó fiscalitzadora,
pero no s'hi inclouen qüestions d'oportunitat ni conveniencia de les actuacions fiscalitzades.
Sisé. El contingut d'aquest informe ha de constituir un punt independent en l'ordre del dia de la sessió
plenária corresponent.
A fi de complir el que disposa l'article 218 TRLHL, es proposa l'adopció deis acords següents:

Únic. Donar compte al Pie de la corporació municipal, amb el coneixement previ de la Comissió Informativa

d'Hisenda, de les resolucions adoptades peí president de l'entitat local contraríes a les objeccions efectuades,
en els termes previstos en l'article 218 TRLHL.
ANNEX I. OBJECCIONS EXERCICI 2013 AJUNTAMENT

24-01-13
29-01-13

-T 4/2013

30-01-13

-T 5/2013
T 6/2013

06-02-13

Ordre de prelacia de pagamente

Alcaldía

Ordre de prelacia de pagamente

Alcaldía

Ordre de prelacia de pagaments
Ordre de prelacia de pagamente
Ordre de prelacia de pagamente

Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Junta de Govern Local
Junta de Govern Local

Ordre de prelado de pagamente

06-02-13

7 2013

Fiscalització actes adminislratius

25-01-13
15-02-13
15-02-13

8 2013

I-T7/2013
I-T8/2013

20-02-13

I-T9/2013

27-02-13

I-T 10/2013

Falta o insuficiencia de credit
Ordre de prelacia de pagamente
Ordre de prelacia de pagaments
Ordre de prelacia de pagamente
Ordre de prelacia de pagaments
Falta o insuficiencia de crédit
Ordre de prelacia de pagaments

27-02-13

19 2013

28-02-13

I-T 11/2013

01-03-13

06-03-13
08-03-13
12-03-13
12-03-13
13-03-13
26-03-13

21 2013

I-T
I-T
-T
I-T
-T
•T

12/2013
13/2013
14/2013
15/2013
16/2013
17/2013

Altres actes contraris a l'ordenament

iurídic
Ordre de
Ordre de
Ordre de
Ordre de
Ordre de
Ordre de

prelacia
prelacia
prelacia
prelacia
prelacia
prelacia

de
de
de
de
de
de

pagaments
pagaments
pagaments
pagaments
pagaments
pagaments
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Alcaldía

Altres
Altres
Altres
Altres
Altres
Altres
Contractació
Contractació
Altres
Altres
Altres
Altres
Subvencions
Altres

Regidoría

Personal

Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía

Altres

Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Regidoría

231.778,45 €
158.384,62 6

66.672,16 €
80.679,57 €
13.680,54 €
60.240,71 €
62.195,76 €
80.805,12 €

46.069,83 €
1.150,87 €
1.000,00 €

113.497,59 €
44.000,00 €
5.200,00 €

1.250,00 €

Altres

110.000,00 €
85,40 €
1.500,00 €

Altres

5.000,00 €

Altres

Altres

8.648,22 €

Altres

12.182,00 €
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02-04-13

39 2013

04-04-13

19-04-13

I-T18/2013
I-T 19/2013
I-T 20/2013
I-T 21/2013

03-05-13

I-T

18-04-13

18-04-13

06-05-13

I-T 22/2013

09-05-13
09-05-13

I-T 23/2013
48 2013
I-T 24/2013

21-05-13
03-06-13

58 2013

13-06-13

I-T 25/2013
I-T 26/2013

20-06-13
21-06-13

lAltres actes contraris a l'ordenament
iurídic

Alcaldía

IQrdre
lOrdre
lOrdre
lOrdre

Alcaldía

Altres

12.236J6 €

Alcaldía

Altres

28.338.08 €

Alcaldía

Altres

1.149.50 €

Alcaldía

Altres

25.000.00 €

Alcaldía

Ingressos i

de prelacia de
de prelacia de
de prelacia de
de prelado de

pagamente
pagaments
pagaments
pagaments

Altres actes contraris a l'ordenament

¡uridic
Ordre de prelacia da pagaments
Ordre de prelacia de pagaments
Rscalització actes administratius
Ordre de prelacia de pagaments

:alta o insuficiencia de crédil
Ordre de prelacia de pagaments
Ordre de prelacia de pagamente

70, 71. 74, 75 Falta o insuficiencia de crédit
i 76 2013

24-06-13

69 2013

26-06-13

I-T 27/2013

05-07-13

82 2013

19-07-13

I-T 28/2013

23-07-13

94 2013

31-07-13

26-08-13

SN
97 2013

Altres actes contraris a l'ordenament
¡uridic
)rdre de prelacia de pagaments
Falta o insuliciéncia de crédit
)rdre de prelacia de pagaments

iscalització actes administratius
Altres actes contraris a l'ordenament
iurídic

iscalització actes administralius

-09-13
20-09-13

116 2013

17-10-13

•2013

10-13

124 2013

10-13

125 2013

etribucions

10-13

126 2013

iribucions

10-13

127 2013

04-11-13

131 2013

tetribucions

Iribucions
Pía economicolinancer i de saneiament

¡di

uliciéncia de crédit

134 2013

> 2013
I-T 29/2013
136 2013

i administratius

)rdre de prelacia i
alta o insuficiencia de crédit

18-11-13
02-12-13

2013
158 2013

160 2013
161 2013

10-12-13

tltres actes contraris a l'ordenament

iFiscalització actes administratius
iFalta o insuficiencia de crédit
cions

9tr!

163 2013

etribucions

165 2013
168 2013

10-12-13

Retribucions

162 2013
164 2013

175 2013

176 2013
177 2013

182 2013

Altres

Altres

4.604.15 €

Regidoría

Subvencions

Alcaldía
Regidoría

Altres
Personal

36.003.89 €
7.500,00 €

Alcaldía

Altres

72.726,67 €

Alcaldía

Altres

25.275.00 €

Regidoría

Personal

15.000.00 €

Regidoría

Personal

0.00 €

3.001 JO €

10.600.00 €

Alcaldia

Altres

Alcaldia

Subvencions

0.00 €

Alcaldia

Altres
Conlractació

11.463.10 €

Regidoría
Alcaldia

Regidoría
Regidoría
Regidoría
Regidoría
Regidoría

10.644,20 €

Personal

0,00 €

Altres
Contradecía
ersonal
'ersonal
'ersonal
'ersonal
'ersonal

0.00 €

Regidoría

'ersonal

Regidoría

Subvencions

Regidoría

Subvencions

0.00 €

Regidoría

Subvencions

Regidoría

Persona]

Regidoría

Personal

0.00 €

Personal

0.00 €

uficiéncía de <
ciencia de crédit
i de saneiament

42 2013
143 i 149

0.00 €

Alcaldía

Alcaldía

Regidoría

Pía economicolinancer i de saneiament
Altres actes contraris a l'ordenament

recaplació

0,00 €

218.731.58 €

Alcaldia

Retribucions

105 2013

Conlractació

Regidoría
Regidoría

Contractació"

Regidoría

Altres
Personal
Personal

Regidoría

:aHtzaciá actes administratius
lAllres actes contraris a l'ordenamen1
iscalització actes administratius
Mires actes contraris a l'ordenament
iscalització actes administratius
i actes administratius
alilz
i actes administralius

Contractació

Regidoría

Personal

0.00 €

Personal
Regidoría

Personal

Regidoría
Regidoría

Contractació
Conlractació

Regidoría

0.00 €

Personal

ANNEXII. INCONVENIENTS EXERCICI2013IMCJB
Dátáihformé:

iobleccló J

Nfim.
düñfonn

Asftumpte

Ordre de prelacia de pagaments
-2013

de prelacia de pagaments
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President
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11-2-2013

9-2013

Ordre de prelado de pagaments

Presiden!

Alires

13.676,15 €

22-2-2013

10-2013

President

Altres

24.593,25 €

22-2-2013

12-2013

6-3-2013

13-2013

Ordre de prelado de pagaments
Ordre de prelado de pagaments
Ordre de prelado de pagaments

24-4-2013

18-2013

Ordre de prelado de pagaments

President

6-5-2013

19-2013

President

6-5-2013

President

Altres

95.196.54 €

20-5-2013
12-6-2013

20-2013
28-2013
34-2013

Ordre de prelado de pagaments
Ordre de prelado de pagaments
Ordre de prelado de pagaments

President

Altres

4.129,16 €

Ordre de prelado de pagaments

President

Altres

7.320,50 €

6-11-2013

46-2013

Ordre de prelado de pagaments

President

Altres

28.293,72 €

6-11-2013

47-2013

President

Altres
Altres

4.650,00 €

President

Altres

26-12-2013

53-2013
58-2013
59-2013

Altres

61-2013

President
President

28.908.10 €
8.500,00 €

30-12-2013

Ordre
Ordre
Ordre
Ordre
Ordre

President

4-12-2013

Altres

13.064,98 €

20-12-2013

de prelado
de prelado
de prelado
de prelació
de prelació

de
de
de
de
de

pagaments
pagaments
pagaments
pagaments
pagaments

Presiden!

Altres

39.736,10 €

President

Altres
Altres

109.467,30 €
4.000,00 €

Altres

26.371,95 €

3.100,00 €

Els membres del Pie en queden assabentats.

PROMOCIÓ ECONÓMICA
22.

RENDES I EXACCIONS. ENCÁRREC DE GESTIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL I DEL SERVEI DE

VENDA NO SEDENTARIA AL CEMEF (EXP. 000006/2014-05.60.01)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:
«El Pie municipal de 30 de marc de 2010 va adoptar Pacord de realitzar un encárrec de la gestió del servei de
venda no sedentaria (mercat ambulant) al terme municipal de Burjassot.

El Pie municipal de 27 de marc de 2012 va deixar sense efecte l'encárrec de la gestió del servei de venda no
sedentaria (mercat ambulant).
Vist que entre els objectius del Centre d'Estudis i Formado (Cemef, SLU), empresa municipal dependent de
l'Ajuntament de Burjassot, está el de la promoció económica local mitjancant la realització d'activitats tendents
a satisfer l'interés general.
Vist que a les instal-lacions de Cemef, SLU, de troba ubicada l'Agéncia per al Foment de la Innovado
Comercial (AFIC), i que entre les seues principáis funcions está:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

Acostar l'actuació administrativa comercial ais seus usuaris, coordinant les relacions entre els
comerciants i les administracions autonómiques i local.
Aconseguir una ordenado comercial eficient i competitiva dins del territori municipal.
Facilitar Cacees a la informado especialitzada ais operadors del sector de la distribució comercial,
mitjangant la utilització de ferramentes telemátiques especifiques a aquest efecte.
Participar en els estudis sobre la situació del comerc local amb els quals dentificar els factors socials,
económics i urbanístics que en condicionen la dinámica.
Realitzar propostes d'actuació sobre les estratégies i inversions a desenvolupar, tant en les
actuacions territorials d'inspiració comercial, així com en les que afecten els equipaments col-lectius.
Executar actuacions de carácter promocional que dinamitzen el comerg de la dutat.
Qualssevol altres actuacions i/o projectes que coadjuven a l'efectiva racionalització i modernització de
l'estructura comercial, aixf com la creació o captado d'oportunitats de negoci dins del municipi, que
redunden en la millora de la qualitat de vida i en el foment de l'atractiu de la ciutat.

Així mateix, organitzar una combinado óptima de botigues (mix comercial) per a fer mes competitius tant el
mercat municipal com la venda no sedentaria {mercats ambulants) que se celebren els dimecres i, de manera
extraordinaria, els dissabtes, així com obtindre financament d'altres administracions publiques perqué puguen
realitzar-se en aquests mercats campanyes de promoció deis productes, així com oferir productes de qualitat i
realitzar campanyes d'informació.

Per tot aixó, proposa l'adopció del següent
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ACORD

Primer. Encarregar a Cemef, SLU, la realització de les funcions de l'Agéncia per al Foment de la Innovació
Comercial (AFIC) en materia de gestió de promoció comercial del Mercat Municipal i la venda no sedentaria
de Burjassot; i l'organització d'una combinado óptima de botigues (mix comercial) per a fer mes competitius
tant el mercat municipal com la venda no sedentaria (mercats ambulants) que se celebren els dimecres i, de

manera extraordinaria, els dissabtes, així com obtindre financament d'altres administracions publiques perqué
puguen es realitzar en aquests mercats campanyes de promoció deis productes, així com oferir productes de
qualitat i realitzar campanyes d'informació.

Segon. Establir que el cost de la gestió de l'encárrec siga de zero euros per a Pany 2014.
Tercer. Notificar a Cemef, SLU, l'encárrec».

Sense intervencions, per vint vots a favor (10 PP, 7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i una abstenció (de Susana Marco
Alarcón, que s'ha absentat de la sessió), el Pie acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Económica de 22
desetembredel2014.

23.

RENDES I EXACCIONS. ENCÁRREC DE GESTIÓ DE TURISME DE BURJASSOT A CEMEF (EXP.
000007/2014-05.60.01)

Vista la proposta del delegat de Tarea, que a continuado es transcriu:

«Vist que entre els objectius del Centre d'Estudis i Formació (Cemef, SLU), empresa municipal dependent de
l'Ajuntament de Burjassot, está la promoció económica local mitjangant la realització d'activitats tendents a
satisfer l'interés general.

El RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP) considera que formen part del sector públic les entitats de dret públic amb personalitat

jurídica propia vinculados a un subjecte que pertanga al sector públic o dependent d'aquest.

Cemef, SLU, com a empresa pública dependent de l'Ajuntament de Burjassot, treballa activament des de fa
anys per a elevar els nivells de qualitat en la prestació deis servéis deis ciutadans del municipi. Aquest procés

només s'aconsegueix mitjancant una millora continua deis sistemes de gestió i deis resultats que vagen
elevant, progressivament, el nivell de qualitat fins a aconseguir l'excel-léncia en la gestió deis assumptes
públics encomanats en l'ámbit de les seues competéncies.

Amb l'objectiu que les oportunitats que ofereix el mercat turístic de Burjassot siguen aprofitades al máxim i
puguen fer front ais reptes de l'entorn turístic, es requereix una planificado que desenvolupe avantatges

competitius sostenibles en els nostres productes turístics, recursos o capacitats turístiques a fi que siguen
percebudes com a tais pels nostres potenciáis visitants i permeten assolir els objectius previstos.

L'Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoría de Promoció Económica té intenció d'apostar fortament

peí turisme del municipi. Així ho demostra des de fa diversos anys, desenvolupant campanyes i organitzant
activitats per a promocionar l'oferta turística de Burjassot, com queda acreditat amb la realització deis
projectes següents:

•
•
•

Mira Burjassot, projecte dut a terme conjuntament amb la Diputació de Valencia en la seua primera
fase, mitjancant el qual es van senyalitzar els atractius turístics mes emblemátics de la localitat per a
impulsar Burjassot com a destinació i reclam turístics.

Rutes de la Tapa, diverses campanyes per a promocionar la nostra oferta gastronómica com a
atracció per a visitants al municipi.

Participado en l'Oficina de Turisme de la Diputado de Valencia, promocionant els nostres
atractius turístics a visitants de tota la provincia de Valencia.
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La Regidoría de Promoció Económica entén la importancia del turismo local des de dues vessants, en
realitzar accions de capacitado i difusió complementadas amb activitats culturáis, recreatives i d'oci en
general, fomenta la sensibilització i la presa de consciéncia sobre la protecció i ús responsable del patrimoni
per part deis nostres veíns i veTnes.

A mes deis coneguts beneficis económics que reporta el turisme en general, com son la creació d'ocupació, hi
ha altres qüestions que poden resultar beneficis potenciáis com son l'augment d'infraestructures i
d'equipaments, la restaurado del patrimoni, etc.

Per tot aixó, proposa l'adopció del següent
ACORD

Primer. Encarregar a Cemef, SLU, la gestió de Turisme que, des de fa diversos anys, du a terme campanyes
i organitza activitats per a promocionar l'oferta turística de Burjassot, com queda acreditat amb la realització
deis projectes esmentats o semblants.
Segon. Establir que el cost de la gestió de la comanda siga de zero euros per a l'any 2014.
Tercer. Notificar a Cemef, SLU, l'encárrec».
Sense intervencions, per vint vots a favor (10 PP, 7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i una abstenció (de Susana Marco
Alarcón, que s'ha absentat de la sessió), el Pie acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Económica de 22
de setembre de 2014.

24.

RENDES I EXACCIONS. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE SUPORT A LES COOPERATIVES DE

CRÉDIT I LES CAIXES RURALS VALENCIANES (EXP. 000009/2014-05.60.01)

Vista la proposta del delegat de l'área, que a continuació es transcriu:
«Emili Altur Mena, portaveu del grup Compromís a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que estableixen
la Llei Reguladora de les Bases de Régim Local i el Decret 2568/1986, d'Organització i Funcionament i Régim
Jurídic de les Entitats Locáis, presenta al Pie de la corporació la següent

MOCIÓ DE SUPORT A LES COOPERATIVES DE CRÉDIT I LES CAIXES RURALS VALENCIANES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El procés de reestructuració del sistema financer realitzat al conjunt de l'Estat espanyol durant el període de
crisi económica ha suposat la desaparició de la major part de les caixes d'estalvis valencianes i podria posar
en perill el manteniment de les cooperatives de crédit i caixes rurals que encara existeixen ates que el Govern
Espanyol pretén amb un nou Real Decret obligar-les a fusionar-se i convertir-se en bañes.
Actualment, el sistema bancari valencia está composat per una caixa d'estalvis, Caixa Ontinyent, i 31 caixes
rurals/cooperatives de crédit, de les quals, 18 están integrades en el Grupo Cooperativo Cajamar, 8 formen
part de la Asociación Española de Cajas Rurales i 5 no formen part de cap deis dos grups pero han adquirit
participacions del Banco de Crédito Social Cooperativo constituTt per Cajamar. Aqüestes 31 caixes
rurals/cooperatives de crédit suposen una quota de mercat del 12% deis dipósits i del 9% deis crédits del
sistema bancari valencia, amb 310 oficines, 1.525 treballadors, 6.000 milions d'euros en crédits i 5.700
milions d'euros en dipósits.
Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crédit son necessáries per a la recuperado de l'economia
valenciana. Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crédit son entitats financeres dedicades preferentment al
finangament: del món rural de les cooperatives valencianes, i també deis sectors industrial i de servéis, amb
una torta tradició histórica al nostre país.
Es tracta d'entitats financeres directament vinculadas a les necessitats creditores de sectors estratégics per a
l'economia valenciana com l'agrícultura, la industria i els servéis i que teñen el seu origen en el model
europeu de les Cooperatives de Crédit i Caixes Rurals. Son entitats financeres arrelades al territori, la seua
activitat bancária está dirigida al finangament de l'economia real i productiva, en particular a les empreses
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locáis i l'emprenedoria, i una part deis seues beneficis económics es reverteixen a la societat a través del

patrocini d'activitats socials, culturáis i artístiques de la comunitat local.
La bancarització de les cooperatives de crédit i les caixes rurals suposará la seua desaparició i la consolidado
d'un model de banca comercial de grans dimensions, la qual cosa esdevindrá en un sector bancari fortament
concentrat i un mercat oligopolfstic dominat per 6 grans bañes. Les caixes rurals i les cooperatives de crédit

son entitats financeres independents solides i viables destinades a cobrir les necessitats financeres deis
xicotets estalviadors i de les xicotetes i mitjanes empreses. Cap caixa rural/cooperativa de crédit ha necessitat
ser rescatada ni ha rebut diners públics durant la crisi actual i la majoria compleixen amb les exigéncies de
capital i de solvencia imposades per la Unió Europea.
L'economia valenciana necessita una banca propia i socialment responsable que desenvolupe la seua
activitat financera en els ámbits local i comarcal amb un model de gestió de proximitat i democrátic i els poder
públics han de garantir aquest tipus de banca.
I és per aixó que I'Ajuntament de Burjassot
ACORDA

Primer. Instar a les administracions publiques i ais governs autonómic i central que garantisquen la
continuítat de les caixes rurals i les cooperatives de crédit. El sistema económic i social de la Comunitat
Valenciana necessita d'una banca propia valenciana com ara les caixes rurals i les cooperatives de crédit.

Segon. Instar el Govern Valencia que mitjangant la Conselleria d'Economia garantisca el futur de les caixes
rurals i cooperatives de crédit valencianes i a l'lnstitut Valencia de Finances per qué l'instrument al servei del
financament de l'economia valenciana i al servei del funcionament de les caixes rurals i les cooperatives de
crédit, i de les seccions de crédit de les cooperatives agráries.
Tercer. Instem a I'Ajuntament de Burjassot a signar el manifest de suport a les cooperatives de crédit i caixes
rurals valencianes a iniciativa de l'lnstitut Universitari d'Investigado en Economía Social, Cooperativisme i
Emprenedoria IUDESCOOP de la Universitat de Valencia: http://www.manifiestocaiasruralesvalencianas.oro

Quart. Traslladar-ho a totes les caixes rurals i cooperatives de crédit valencianes del resultat de la votació,
així com al Ministeri d'Economia y d'Hisenda y Administracions Publiques, a la Conselleria d'Hisenda, a la
Confederado de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, a les Cambres de Comerg de la Comunitat
Valenciana i al Banco de España».
Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur explica breument el contingut de la seua moció. Afig que hi ha un
corrent que ve d'Europa que pretén les grans concentracions bancáries, de tal manera que les caixes d'estalvi
i cooperatives de crédit siguen residuals, i que l'única forga recaiga sobre els bañes, que depenen directament

de Brussel-les. D'aquesta manera, es crea una cert oligopoii a l'hora d'obtindre crédit i diners. Aixó sempre és
perjudicial, no sois per a les administracions publiques, sino també per a la ciutadania. Per aixó, el seu grup
opina que la pluralitat i la diversitat, donant suport, en aquest cas, al sistema cooperatiu i a les caixes
d'estalvi, és fonamental i per aixó sol-liciten el suport del Pie.

Peí grup Popular, Cristina Subiela modifica el sentit del vot en la comissió informativa i diu que ara votará a

favor, en coherencia amb una iniciativa del Partit Popular en la qué va fer expiícit el suport a les cooperatives
de crédit de la Comunitat Valenciana: peí seu servei essencial en la dinamitado económica i social;
reconeixent aquest paper que teñen les cooperatives de crédit i les caixes d'estalvi i el pes que teñen en
l'economia valenciana.

Finalitzat el torn d'intervencions, per vint vots a favor (10 PP, 7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i una abstenció (de
Susana Marco Alarcón, que s'ha absentat de la sessió) el Pie acorda aprovar, en els termes exactes, la
proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció
Económica de 22 de setembre de 2014.
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25.

SERVÉIS MUNICIPALS. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL CANVI
DE LLUMINÁRIES AL MUNICIPI (EXP. 000275/2014-04.04.02)

Vista la proposta del delegat de Carea, transcrita tot seguit:
«M° Cristina Subieta Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Burjassot, en

nom i representació d'aquest, i a l'empara de l'article 97 del ROF (RD.2568/86), presenta, per al seu debat i,
si escau, la seua aprovació peí Pie de la corporació, la següent

MOCIÓ
L'Ajuntament de Burjassot reformará l'enllumenat públic d'alguns carrers grades a una subvenció de 286.240
euros de la Diputado de Valencia, concedida a través del Pía Provincial d'Obres i Servéis (PPOS) 2014-2015,
subvenció destinada al tancament del recinte per al bany de la piscina coberta i la col-locació de llumináries
LEO en carrers del municipi.
Amb aquest projecte es pretén substituir les llumináries mes antigües i obsoletes que hi ha a la poblado,
d'una antiguitat superior ais 35 anys; llums que no admeten mil lores ni instal-lació de peretes de LED, i que a
mes, ates el seu mal estat, no posseeixen un rendiment lumínic acceptable.

D'aquesta manera, les mes antigües es canviaran per llumináries de LED, que aconseguiran, amb menys del
50% de la potencia instal-lada, millors rendiments lumínics que els actuáis.
Actualment, no sabem la quantitat de llumináries que s'ha decidit canviar i en quins carrers en concret s'hi
actuará grácies a aquesta subvenció de la Diputado.
El que sí que ens consta son les queixes de veíns per Tactual enllumenat del poblé.
En concret, al carrer Valencia, es dona la circumstáncia que els fanals son els que s'utilitzaven quan era
1'antiga entrada a Burjassot, fanals d'una altura considerable mes própies d'una carretera o d'un polígon
industrial, i que en el seu moment eren molt indicades, pero que ara per la seua altura i les noves llums han
coniribuít a deixar aquesta zona amb una il-luminació molt tenue, cosa que genera una situado desagradable
d'inseguretat entre el veínat. Si a acó unim que entre el transeünt i la font de llum hi ha plantats en línia arbres
les copes deis quals tapen considerablement la il-luminació emesa, ens trobem que els veíns circulen amb
molt poca visibilitat nocturna.
Ens pareix molt encertada la idea del canvi a llumináries que permeten un estalvi energétic, pero no podem
oblidar que els fanals s'han d'adequar peí que fa a la seua altura. Actuacions com les dutes a terme al carrer
Blasco Ibáñez o en la placa Devesa del Castell serien les mes indicades a realitzar en zones com el carrer
Valencia. Donada la característica especial d'aquest carrer (amplitud de voreres i arbratge) apostem per
tornar a la il-luminació ataronjada, mes agradable, menys freda i amb tecnología que reduTsca els consums

(existent en el mercat) i amb una eficient gestió deis consums (automatització del servei d'enllumenat amb
reducció de les potencies en funció de l'horari), extensible a la resta del municipi.
Per tot aixó, i en nom del grup municipal del Partit Popular al qual represente, sol-licite al Pie de la corporació
l'adopció deis següents
ACORDS
Primer. Instar a l'equip de govern que canvie els fanals al carrer Valencia i al carrer Devesa del Castell per

fanals de menor altura i menys espaiats entre elles, a fi d'adequar-los a la seua actual situado de tránsit de
vianants i vehicles.

Segon. Instar a l'equip de govern la redacció d'un informe públic sobre els carrers que es beneficiaran
d'aquesta subvenció de la Diputació, i de la quantitat de llumináries que s'ha decidit canviar.
Tercer. Traslladar aquesta moció al teixit associatiu del municipi i difondre-la en els mitjans de comunicado
municipals».
Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:
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Peí grup Popular, Cristina Subiela fa una breu explicado de la seua moció.

Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que el que se sol-licita en aquesta moció ja s'está fent, i
pareix que és grácies a la Diputado, que ha concedit la subvenció, pero aquests diners son deis ciutadans, no
de la Diputado.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que com s'está fent o es fará el que se sol-licita grácies a la
Diputació de Valencia i és una petició deis veíns, se suposa que no hi haurá cap problema a votar a favor de
la moció.

Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que la portaveu del Partit Popular no l'ha entes. El que
vol dir és que els diners no son del president de la Diputació: son deis ciutadans. Per tant, no cal repetir
tantes vegades en la moció que és grácies a la Diputació.

Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que com ja s'está fent el que sol-licita el Partit Popular no tindran
inconvenient a retirar la moció. Les peticions deis veíns es van arreplegar en el sopar del 5 de juliol amb
l'associació de veíns l'Empalme, en qué l'Alcalde es va comprometre a complir-les. Per aixó, s'hauna de
retirar aquesta moció, perqué el grup municipal Socialista no pot votar a favor d'una cosa que ja s'está fent.

Per a tinalitzar el torn d'intervencions, l'alcalde, aprofitant que hi ha veíns de l'associació de veíns
TEmpalme manifesta que han quedat prou clares les explicacions donados al respecte. No es pot votar a
favor d'una cosa que ja está feta. El regidor de Servéis Municipals ho té tot previst i preparat; els informes
técnics están sobre la taula, i només cal canviar aqüestes llumináries perqué, efectivament, al carrer Valencia
tinguen la lluminositat que cal.

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votado la proposta, resultant el següent: deu vots en contra (7
PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots a favor (10 PP).

Com el resultat de la votació ha sigut d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre'l,
l'alcalde fa ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I després d'aixó, per onze vots en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots a favor
(10 PP), el Pie acorda rebutjar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Servéis Municipals de 22 de setembre de 2014.
URBANISME I MEDÍ AMBIENT

26

URBANISME I MEDÍ AMBIENT. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE L'ORDENANCA
REGULADORA DE L'HORTA I EL MEDÍ RURAL (EXP. 000004/2014-03.20.01)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Ma Cristina Subiela Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Burjassot, en
nom i representació d'aquest, i a l'empara de rartide 97 del ROF (RD.2568/86), presenta, per al seu debat i,
si escau, la seua aprovació peí Pie de la corporació, la següent

MOCIÓ

Burjassot és el municipi mes gran de l'Horta Nord, i encara conserva zones de cultiu de regadiu, on l'horta i
les seues tradicions és una de les seues senyes d'identitat per a la nostra ciutat.

En el Catáleg de Paisatge que acompanya al Pía General d'Ordenació Urbana de Burjassot, s'inclouen unitats

que posseeixen un alt valor natural o cultural per al nostre municipi i per a la nostra comunitat.
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Així podem veure en el PGOU el Catáleg de Palsatge:

Unitat 3.2. Horta: localitzada a Test del terme municipal de Burjassot. En la descripció d'aquesta unitat podem
llegir:

Es caracteriza per ser una zona merament agrícola, destinada ais cultius d'hortalisses i de farratge, la
qual ha variat molt poc durant el transcurs deis anys, ha mantíngut l'esperit tradicional de l'horta
valenciana (...) Cal destacar que l'horta representa uns valors culturáis, histories i naturals (...) paisatge
únic elaborat al llarg de segles amb molt d'esforg per generacions de llauradors.
Unitat 3.3. Horta de protecció especial qrau 1: Localitzada a Test del terme municipal de Burjassot. En la
descripció d'aquesta unitat es diu:

(...) peí que fa a l'estat actual d'aquesta unitat de paisatge d'horta tradicional, el valor atorgat en el Pía
d'Acció Territorial, es tracta d'un deis espais millor conserváis de l'horta de Valencia (...) Aquesta
superficie d'horta es qualifica com una Horta de Protecció Integral (HPI), els usos de la qual son

agrícola tradicional amb ús dominant, peí qual cal conservar i recuperar els seus valors. És per aixó que
queda melosa al sistema d'espais oberts delimitatpel Pía d'Acció territorial.

Pero des de fa uns mesos, hem observat i rebut queixes de velns del barrí que, ais terrenys próxims a la zona
d'horta de referencia en el pía de zonificació del PGOU com a TBE-2, s'está donant una situado anómala
d'assentaments en qué s'está cultivant i que hauria de ser regulada, de la qual adjuntem fotografíes.
Assentaments de minifundis per mes de mig centenar de colons on s'alcen casetes. Aqüestes parcel-les están
sent delimitats per tanques on s'utilitzen des de somiers fins a palets restes d'obres, on fins i tot es deixen
animáis, i s'alcen zones per a encendre foc. Aquesta situació genera un contrast difícil d'entendre i que
segueix en augment cada mes. A un costat del pont d'entrada al municipi des de la ronda está l'horta de qué
tant ens preocupem en el PGOU, i a escassos metres, a la vista de tots els que entren al municipi, propiciant
així una degradació de la imatge del municipi, sent aquesta, una important via d'entrada, ni ha els
assentaments descontrolats.

Hem pogut tindre constancia de diverses queixes de veíns, tant de viva veu com per les accions dutes a

terme per l'Associació de Veíns El Empalme amb la finalitat d'informar l'Ajuntament ¿"aqüestes irregularitats,

sense que fins a la data hagen rebut informado oficial al respecte; així com les remeses per diversos veíns a
l'Ajuntament per registre d'entrada, perqué están incomplint-se diverses normes de l'Ordenanca de
Convivencia Ciutadana.

Desconeixem si els Servéis Socials, Urbanisme o la Policía d'aquest Ajuntament (cada un en la competencia
que li afecta) teñen algún informe de si aquest col-lectiu está utilitzant aquests terrenys per al cultiu deis
aliments per al seu suport básic, ja que per tots és conegut que Burjassot té Horts Socials amb aquesta
finalitat (recordem que están ubicats en sol urbá segons el nostre PGOU, i amb unes normes d'ús correctes i
respectuoses amb el nostre entorn peí que fa a com i qué cultivar).
A pesar d'aixó, no es compta amb una ordenanca específica que permeta aclarir les normes aplicables per a
la resolució de conflictes i vetllar per la tradició rural del municipi, siga quina siga la classificació del sol ni la
seua titularitat pública o privada (no oblidem que els nostres horts socials están situats en zona urbanitzable
de titularitat privada, pero s'hi fa un ús agrícola i social).

Per aixó, veiem necessária l'adopció de mesures immediates i la redacció d'una Ordenanca Reguladora de
l'Horta i Medí Rural.
Alguna de les primeres mesures que caldria regular son les condicions que regulen el tancat de parcel-les
d'ús agrícola, tant per a evitar furts, com per a no degenerar raspéete paisatgístic; i l'ús de materials que
s'empren, les dimensions, etc.

Així mateix, caldria incidir en normes per ais propietaris de parcel-les d'ús agrícoles, quant a l'estat de
conservado d'aquestes, i sobre la conservado del sol en les condicions exactes perqué no s'incremente el
risc d'erosió, d'incendi, d'inundació i de contaminado; ni es produísca perill per a la seguretat o salut pública.
L'ordenanca també hauria de preveure la creació i regulació del Banc de Terres Agrícoles de l'Horta Nord,
que gestiona Pactem-Nord, registre administratiu de carácter públie, format per parcel-les aptes per a
l'explotació agrícola, els propietaris de la qual hauran d'haver sol-licitat voluntáriament la seua inscripció en el
banc de terres, evitant així assentaments descontrolats.
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L'ordenanca contemplaría, per descomptat, amb les sancions pertinents en el cas que no siga respectada,
com succeeix actualment, que ens trobem que s'incompleixen normes de convivencia, deixant animáis a les
parcel-les o encenent foc.

Per tot aixó, el grup popular proposa al Pie de la corporació l'adopció deis següents
ACORDS

Primer. Instar a l'equip de govern a elaborar i redactar una Ordenanga Reguladora de l'Horta i Medí Rural on
es preveja el Banc de Terres de l'Horta Nord, on está indos Burjassot.

Segon. Instar a l'equip de govern a iniciar les gestions per a valorar i actuar sobre la situado deis
assentaments de cultius irregulars a la zona del TBE-2.

Tercer. Instar a l'equip de govern, en concret ais Servéis Socials, a elaborar un informe sobre si els colons

son veíns del municipi de Burjassot que puguen estar en situado d'utilitzar aquests terrenys per al seu suport
per una situado precaria o d'exclusió social.

Quart. Traslladar aquesta moció al teixit associatiu del municipi i difondre-la en els mitjans de comunicado
municipals».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela explica breument el contingut de la seua moció, en qué recull les
peticions de la ciutadania i es basa principalment en l'assentament en una zona de 1'horta per part d'unes
persones que ocupen les parcel-les i les cultiven.

Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que, sobre aquesta moció, l'equip de govern está fent les
actuacions necessáries perqué agó no succeísca i están esperant els informes corresponents.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que des del dia 15 de maig no s'ha fet res i el que el seu grup

sol-licita en aquesta moció será positiu, en general, per a tot el municipi.

Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que l'afirmació de la portaveu del Partit Popular que l'equip de
govern no está fent res és molt arriscada.

L'11 de marg es va presentar un escrit deis veíns del carrer Benlliure en qué sol-licitaven un informe sobre la
legalitat de les xaboles. A continuació, al maig, la Policía Local va emetre un informe amb reportatge
fotografié. El dia 3 de juliol, el negociat de Rendes va emetre un informe sobre els titulars de les 15 parcel-les
afectados L'endemá, l'aparellador municipal va emetre un informe sobre la normativa urbanística que afecta
les parcel-les i sobre els treballs que cal realitzar-hi. El dia 5 d'agost, per resolució del regidor d'Urbanisme, es
va ordenar ais propietaris de les parcel-les que realitzaren els treballs necessaris per a reposar-les en les
degudes condicions per a l'ús que els ós propi, és a dir, per a l'agricultura; i els hi van donar un termini de 15
dies.

Al setembre, de les quinze ordres notificados, una ha sol-licitat una ampliado del termini i ahir mateix li van
contestar que li concedien un termini improrrogable de 10 dies mes. Tres diuen que la seua parcel-la está en
les condicions degudes i l'aparellador está emetent l'informe corresponent. Tres no han pogut ser notificades i
ho han tornat a intentar a través del notificador de l'Ajuntament, i la resta ni ha contestat.

Están complint el procediment administratiu corresponent: l'aparellador está fent un informe sobre la valorado
deis treballs ordenats. Una vegada s'aprove aquesta valoració mitjangant una resolució, la notificaran ais
propietaris, ais quals imposaran multes coercitives a rao d'una mensual per un import del 10% d'aquesta
valoració. Una vegada que s'hagen imposat les multes corresponents, caldrá anar recaptant i passar-les a
executiva.
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Aquesta resolució tindrá un termini d'audiéncia de 10 dies; així, una vegada notificada i transcorregut el
termini d'audiéncia, es podrá imposar la primera multa coercitiva. Agó és semblant a les ocupacions de les
cases, l'Ajuntament no té competencia per a desallotjar, i només pot adrecar-se ais propietaris.

L'Ajuntament ja ha regulat l'ús deis Horts Socials i no vol quedar-se només en el que hi ha en l'actualitat.
Mentre caiga en aquest poblé poder treballar la térra per a menjar, l'Ajuntament estará darrere i, de fet, ja ha
establit conversacions per a aixó. Al voltant deis Horts Socials els propietaris desocupen les seues terres; a
aquest equip de govern no li importaría firmar un conveni per a ampliar la superficie de terres destinada a
Horts Socials.

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votado la proposta, amb el resultat següent: deu vots en contra
(7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) ¡ deu vots a favor (10 PP).

Com el resultat de la votació ha sigut d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre'l,
l'alcalde fa ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I després d'aixó, per onze vots en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots a favor
(10 PP), el Pie acorda rebutjar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d'Urbanisme de 23 de setembre de 2014.

Una vegada conclós l'examen deis assumptes inclosos en l'ordre del dia de la convocatoria, i abans de
passar al torn de precs i preguntes, l'alcalde informa que hi ha dos punts mes per despatx extraordinari.
D'acord amb el que disposa l'article 91.4 del ROFRJ, es passa a votar la considerado de la urgencia deis
assumptes; sotmesa a votació la proposta, el resultat és el següent: deu vots a favor (7 PSOE, 2 BlocCompromís i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP).

Com el resultat de la votació ha sigut d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldr'l,
l'alcalde fa ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).
I després d'aixó, per onze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots en contra
(10 PP), el Pie acorda aprovar la urgencia deis assumptes, que tracta en l'ordre següent:

27.

DESPATX EXTRAORDINARI

GOVERNACIÓ
E1. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS CONTRA EL VETO DE RÚSSIA
ALS PRODUCTES AGRÍCOLES VALENCIANS (EXPTE. 000027/2014-01)
Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Emili Altur Mena, regidor i portaveu del grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Burjassot, atenent el
que disposa 1'article 97 del ROFJ (RD 2568/1986), presenta al Pie de l'Ajuntament la següent

MOCIÓ CONTRA EL VETO DE RÜSSIA ALS PRODUCTES AGRÍCOLES VALENCIANS
El veto de Rússia a la importado de productes agrícoles procedents de la Unió Europea, entre ells les fruites i
hortalisses, que ja ha entrat en vigor, representa una problemática afegida a la mala situado del camp
valencia. El mercat rus ha estat un mercat emergent en els últims anys per ais productors agrícoles
valencians, augmentant el valor de les exportacions agroalimentáríes a Rússia fins a una quantitat propera ais
138 milions d'euros, deis quals 99 corresponen a fruites; 29 a llegums i hortalisses i 10 a conserves vegetáis i
sucs. El camp valencia va exportar a Rússia en 2012 unes 141.000 tones de fruites i hortalisses.
Les mesures anunciades per la Comissió Europea i el Ministeri d'Agricultura per pal-liar el veto de Rússia ais
productes agraris europeus son totalment insuficients i amb prou feines beneficiaran ais agricultors i ramaders
valencians. Per posar un exemple podem afirmar que les ajudes que podran percebre els productors
valencians de préssecs i nectarines va a ser totalment irrisoria. La UE ha acordat concedir 29,7 milions
d'euros a tots els productors europeus per a la retirada d'ambdues fruites i 3 milions mes per a promoció. Per
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tot aixó la Unió de Llauradors, conjuntament amb la seva organització estatal Unió d'Unions, celebra el día 26
d'agost un acte de protesta per reclamar solucions efectives davant el bloqueig de Rússia a les importacions
de productes agraris procedents de la Unió Europea al temps que denuncien l'ajornament de presa de
decisions per part de la Comissió Europea davant aquest assumpte en cultius com el caqui o la magrana.
Compromís denuncia també l'errática política internacional europea que pren decisions sense teñir en compte

les conseqüéncies que poden teñir per al membres de la Unió, mes enllá d'Alemanya, Franga o el Regne Unit
i que habitualment teñen resultats molt negatius per a l'agricultura mediterránia i en particular per la

valenciana. Tampoc podem mantenir-nos en silenci mentre Rússia está gestionant noves condicions de
compra amb paísos que teñen acord preferencials amb la Unió Europea.
Es per tot el que ha exposat, que proposa els següents
ACORDS

Primer. L'Ajuntament de Burjassot insta al Consell a posar-se en contacte amb la Presidencia del Govern de
l'Estat per tal de que realitze les accions oportunes davant la Unió Europea per tal de millorar les ajudes

económiques destinados a pal-liar els efectes del veto rus a les importacions europeos en relació al productes
agraris valencians i en especial per a que els cultius com el caqui o la magrana es contemplen dins
d'aquestes mesures.

Segon. L'Ajuntament de Burjassot insta al Consell a dur a terme les accions oportunes perqué el Govern de
l'Estat exigisca a la Unió Europea la revisió del compliment de les clausules de respecte deis drets humans
que consten en els tractats de tercers paísos, deixant sense efecte aquests tractats en el cas de certificar-se'n
l'incompliment.

Tercer. L'Ajuntament de Burjassot insta al Consell a sol-licitar del Govern de l'Estat establir la preferencia
europea en l'adquisició deis productes agraris davant l'actitud de paísos tercers, que teñen acord preferencial
amb la Unió Europea, i que col-laboraran amb Rússia.

Quart. L'Ajuntament de Burjassot insta al Consell a demanar al Govern de l'Estat que presente les propostes

oportunes davant la Unió Europea per intensificar i reordenar les polftiques destinades a la cerca i obertura de
nous mercats així com a la conservado deis mercats actuáis.

Cinquó. L'Ajuntament de Burjassot insta al Consell a crear una mesa de seguiment del conflicte derivat del

veto rus a les importacions de productes del Unió Europea on estiga representat el Consell, les organitzacions
professionals agráries i els grups polltics de les Corts.

Sisé. El Consell donará compte de les gestions realitzades a les Corts Valencianes en compliment d'aquests
acords en el termini máxim de trenta dies a partir de la seua aprovació.

Finalitzat el torn d'intervencions, per nou vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc), deu abstencions (10 PP) i un vot en
contra {1 EU), el Pie acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut
el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació de 22 de setembre de 2014.

E2. GOVERNACIÓ. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL I DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL FIX EN RELACIÓ AMB
LA INCORPORACIÓ DEL PERSONAL DE LES PISCINES MUNICIPALS (EXP. 000084/2014-01.02.24)

Sense intervencions, el Pie, per vint vots a favor (9 PP, 8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i una abstenció (de Salomé
Andrés Cátala, que encara no s'havia incorporat a la sessió), acorda retirar aquest punt per a incloure mes
documentació a l'expedient.

Peí que fa a la moció del grup del Partit Popular sobre la revista El Temps, l'alcalde es compromet a inclourela en la próxima comissió informativa per al seu estudi i proposta al Pie.
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28.

PRECS I PREGUNTES

Peí grup popular, Cristina Subiela formula els següents:

1)

Prega que a Centrada de l'aparcament del camp de fútbol de les Palmeres, per a seguretat deis
vianants, es pose un pas de zebra o un estop.

2)

Prega que s'adopte alguna solució amb el pas de zebra que hi ha a la plaga Sequera, a
l'encreuament amb el c/ Navarra, perqué está molt pegat a l'encreuament.

3)

Van presentar un escrit a la Regidoría de Protecció Civil que feien referencia a uns fets ocorreguts

en les festes patronals, des del dia 7 fins al 16 d'agost, i formulen les preguntes i precs següents:
Per qué no van participar els membres de Protecció Civil de Burjassot?
Per qué es va requerir la coMaboració d'altres agrupacions i fins i tot reforc de la Policía
Local?
Per qué el dia 11 d'agost sis membres de Protecció Civil, experímentats i bons
professionals, van presentar la seua sol-licitud de baixa temporal?
Prega que donen compte d'altres possibles baixes temporals posteriors, si n'hi ha hagut.
Prega que donen compte deis requeriments de col-laboració a altres agrupacions.
De quants voluntaris disposen en el moment de presentar el seu grup l'escrit?

Quins son els motius per qué aquests sis membres hagen sol-licitat la baixa?
Han rebut, aquests sis membres, contestació per part de l'Ajuntament a l'escrit de sol-licitud
de baixa?
Per qué no han contestat al del grup Popular?
S'han incorporat membres nous? En cas de ser afirmatiu, els han preparat?
Per qué a un d'aquests sis membres li van ordenar estar en la base i no el deixaren
participar en els actes sense cap motivado? Per qué no li contesten?

Per qué hi ha gent que ha entrat sense necessitat d'examen ni període de prova?
Donaran alguna solució perqué aquests sis membres tornen a integrar-se?

Peí grup popular, Sonia Casaus formula els següents:

1)
2)
3)

4)

Per qué no cobren els entrenadors de Los Silos Club de Fútbol?
Prega que no continúen comprant en comercos de fora de Burjassot.
Quan compliran l'acord plenari de data 23 de juliol de 2013, peí qual es va aprovar dedicar un

carrer de Burjassot a Miguel Ángel Cornejo, i quan li atorgaran la máxima distinció?

Prega que s'arregle un cable trencat d'un contenidor al c/ Isabel la Católica, enfront del número

39.

5)

Prega, i després de demanar-ho reiteradament, respecte deis treballs deis albellons, que se
solucione el mal olor d'algun.

6)

Prega, i ja ho van demanar per registre d'entrada, que es verifique l'existéncia de puces i caparres
al pare de la Granja i es prenguen les mesures oportunes.
Quan obriran les bases per a ocupar la placa de coordinador d'Esports?

7)
8)
9)

Prega que lleven els contenidors de roba deis carrers.
Prega que analitzen el problema que existeix a l'encreuament de c/ Colom amb c/ Primavera,
perqué hi ha molts accidents.
10) Prega que pinten del mateix color l'entorn del monument de les Sitges.

Peí regidor d'Esquerra Unida, José Blanco, contesta a les qüestions formulados següents:
-

Sobre la pregunta núm. 3, formulada per Cristina Subiela sobre Protecció Civil, hi ha un membre,
que sent bon professional i company, no compleix les normes de seguretat i es va prendre la
decisió d'obrir-li un expedient que ha durat un any, pero torna a incomplir aquesta norma eixint a
realitzar les seues funcions sense case. Hi ha companys que, per solidaritat, li donen supon i

demanen la baixa. Les persones que han entrat no son noves, ja han estat treballant en Protecció
Civil i per aixó no han passat cap examen. Sí que hi havia gent de Protecció Civil treballant en les
festes i també n'hi havia de Godella, Massamagrell i fins i tot d'Alacant. Igual que els de Burjassot
han anat a altres pobles, perqué així es demana, aixó s'ha fet sempre. Hui dia, sense comptar els
que están de baixa, hi ha nou o deu membres.

-

Sobre la pregunta núm. 1, formulada per Sonia Casaus, ais entrenadores els pagará el seu club,
l'Ajuntament no té res a veure i els de les escoles esportives cobren per nómina.
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-

Sobre la pregunta número 6, formulada per Sonia Casaus, tots els mesos es fa el tractament de
les puces.

A continuado la regidora de Bloc-Compromís, Lluna Arias llig l'escrit següent:
«RESPOSTA A L'ARTICLE DEL BIM

Des de! Fórum de Participació per la Igualtat de Genere de Burjassot volem traslladar la nostra disconiormitat

per les acusacions proferides en l'article escrit peí Partit Popular en el Butlletí Informatiu Municipal del mes de
marc.

Opinem que la conferencia participativa organitzada per Espai Dona, servei de la Regidoria de Politiques
d'lgualtat de ¡'Ajuntament de Burjassot, sobre la trilogía literaria Les 50 ombres de Grey, que va tindre molt

d'éxit tant en la programacio com en el desenvolupament, no tenia cap intenció de manipular els hábits de

lectura de les dones. Es tractava d'una acció mes dins de totes les que du a terme aquest servei, i sempre

amb l'aprovació d'aquest Fórum de Participació com a representació associativa del poblé, de sensibilizar i
crear debat entre la població en materia d'igualtat de genere amb l'objectiu de fer front a la violencia
masclista.

Entenem com una falta de respecte cap a la terrible situado de les dones afganeses la comparado
que es fa en l'article amb les del nostre municipi, alxí com el fet de no escriure correctament el nom
del servei que vetlla peí benestar i la integrado de les dones de Burjassot, Espai Dona, que fomenta
espais de trobada per a enriquir-se tant de les opinions parelles com de les contraríes a les própies.
Tant aquesta conferencia com el cinefórum que formen la campanya «Desmitificant l'amor romántic» teñen com a
obiectiu previndre la violencia de genere i les relacions sentimentals toxiques i desiguals entre la població mes

¡ove Tenínt en compte que un 15% de les dones ateses per violencia de genere l'any 2013 en Espai Dona son
menors de 24 anys entenem que és un tema important a tractar, i així ho van testificar els i les jovens que van

assistir-hi. És mes, aquest tipus d'accions son soHicitades peí professorat deis centres educatius del municipi.

Finalment invitem les nostres i els nostres representante públics a participar en les accions que es programen
des de la Regidoria de Politiques d'lgualtat de Burjassot, per a així poder aportar, des de la total llibertat, diferents

punts de vista i comprendre, des de dins, quin és el funcionament en la presa de decisions sobre la programacio
oferida, així com deis objectius que es pretén aconseguir amb la seua execució.

És així, i només així, com s'aconsegueix el (uncionament idoni de qualsevol tipus d'institució, i s'eviten les
equivocacions derivadesdel desconeixement de la realitat.
Fórum de Participació per la Igualtat de Genere de Burjassot».

A mes trasllada que el Fórum de Participació per la Igualtat de Genere de Burjassot simplement anima tots
els representants púbíics d'aquest Pie a assistir-hi, i així poder decidir sobre els activitats que s hi fan I, per
descomptat, si hi ha alguna resposta respecte a aquest escrit, s'ha de fer arribar a aquest Forum».

1 no havent-hi mes assumptes per tractar, el presiden! alga la sessió, la qual, com a secretar!, certifique i signe
junt amb l'alcalde.
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